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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/68 

av 15. oktober 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til 

kjøretøybremser med henblikk på typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 17 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og 

kapital er sikret. For dette formål får en omfattende ordning for EU-typegodkjenning og en styrket markedstilsyns-

ordning for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og deres systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

anvendelse, som definert i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2) Betegnelsen «jordbruks- og skogbrukskjøretøyer» omfatter en lang rekke ulike kjøretøytyper med én eller flere aksler 

og to, fire eller flere hjul, eller kjøretøyer med belter, for eksempel traktorer med hjul, traktorer med belter, tilhengere og 

trukne maskiner, som benyttes til mange forskjellige jordbruks- og skogbruksformål, herunder spesialarbeid. 

3) Selv om kravene i denne forordning er basert på eksisterende regelverk, som sist ble endret i 1997, krever den tekniske 

utviklingen særlig en detaljert tilpasning av prøvingsreglene samt innføring av særlige bestemmelser for energibehol-

dere, kjøretøyer med hydrostatisk drift, kjøretøyer med påløpsbremseanlegg, kjøretøyer med komplekse elektroniske 

betjeningssystemer, blokkeringsfrie bremseanlegg og elektronisk styrte bremseanlegg. 

4) Denne forordning innfører også strengere krav til betjeningsinnretning for tilhengerbrems og bremsekopling mellom 

traktor og tilhenger enn rådsdirektiv 76/432/EØF(2), som ble opphevet ved forordning (EU) nr. 167/2013. 

5) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(3) tiltrådte Unionen De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas reglement 

(UN-ECE-reglement) nr. 13. De grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg 18 til nevnte forordning om sikkerhets-

aspektene ved komplekse elektroniske systemer for kjøretøybetjening bør overføres til denne forordning, da de 

gjenspeiler den seneste teknologiske utviklingen. 

6) Mens blokkeringsfrie bremseanlegg er utbredt for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på mer enn 60 km/t 

og dermed kan betraktes som hensiktsmessige og gjøres obligatoriske fra denne forordning får anvendelse, er slike 

anlegg ennå ikke allment tilgjengelige for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på mellom 40 km/t og  

60 km/t. For slike kjøretøyer bør innføringen av blokkeringsfrie bremseanlegg derfor ikke bekreftes før Kommisjonen 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 23.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 9. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 76/432/EØF av 6. april 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bremseanlegg for jordbruks- og 

skogbrukstraktorer med hjul (EFT L 122 av 8.5.1976, s. 1). 

(3) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europas overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av disse krav 

(revidert overenskomst av 1958) (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 
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har foretatt en endelig vurdering av tilgjengeligheten av slike anlegg. For dette formål bør Kommisjonen innen  

31. desember 2016 vurdere tilgjengeligheten av blokkeringsfrie bremseanlegg for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

med en høyeste konstruksjonshastighet på mellom 40 km/t og 60 km/t. Dersom denne vurderingen ikke bekrefter at slik 

teknologi er tilgjengelig eller kan anvendes, bør Kommisjonen endre denne forordning for å sikre at disse kravene ikke 

får anvendelse på kjøretøyer med en konstruksjonshastighet på mellom 40 km/t og 60 km/t. 

7) Mens produsenter kan velge å søke om nasjonal typegodkjenning i henhold til artikkel 2 i forordning (EU) nr. 167/2013, 

bør medlemsstatene, for alle saker som omfattes av denne forordning, fritt kunne fastsette andre krav med henblikk på 

nasjonal typegodkjenning som skiller seg fra kravene i denne forordning. 

 Medlemsstatene bør ikke, med henblikk på nasjonal typegodkjenning, nekte, med begrunnelse i funksjonssikkerheten 

med hensyn til bremsevirkning, å godkjenne kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er i 

samsvar med kravene fastsatt i denne forordning, unntatt krav som gjelder hydrauliske koplinger med enkel ledning. 

Denne forordning bør innføre harmoniserte krav til hydrauliske koplinger med enkel ledning som fastsetter når slike 

koplinger kan aksepteres med sikte på EU-typegodkjenning i et begrenset tidsrom. Ettersom enkelte medlemsstater 

tidligere hadde strengere nasjonale krav, bør medlemsstatene imidlertid kunne nekte å gi nasjonal typegodkjenning til 

kjøretøytyper med hydrauliske koplinger med enkel ledning allerede fra den dag denne forordning får anvendelse, 

dersom de anser at dette er i tråd med deres nasjonale sikkerhetskrav. 

8) For å muliggjøre en harmonisert ikrafttredelsesdato for alle nye typegodkjenningsregler bør denne forordning tre i kraft 

samme dato som forordning (EU) nr. 167/2013. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes detaljerte tekniske krav til og prøvingsmetoder for funksjonssikkerhet med hensyn til 

bremsevirkning med sikte på godkjenning av og markedstilsyn med jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, og de systemene, 

komponentene og separate tekniske enhetene som er beregnet på slike kjøretøyer, i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene i forordning (EU) nr. 167/2013 får anvendelse. I tillegg menes med: 

1) «bremseanlegg» den kombinasjon av deler som har som funksjon gradvis å redusere hastigheten til et kjøretøy i bevegelse 

eller å stanse det, eller å holde det i ro dersom det står stille; anlegget består av en betjeningsinnretning, en overførings-

innretning og selve bremsen, 

2) «driftsbremseanlegg» et bremseanlegg som gjør det mulig for føreren å kontrollere kjøretøyets bevegelse og å stanse det 

sikkert, hurtig og effektivt uansett hvilken hastighet og belastning kjøretøyet er godkjent for, og uansett stignings- eller 

hellingsgraden kjøretøyet befinner seg i, 

3) «regulerbar bremsing» bremsing som innenfor anleggets vanlige driftsområde, enten ved betjening eller løsing av 

bremsene, oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  Føreren kan når som helst øke eller minske bremsekraften ved hjelp av betjeningsinnretningen. 

b)  Bremsekraften virker i samme retning som kraften på betjeningsinnretningen (monoton funksjon). 

c)  Bremsekraften kan lett reduseres tilstrekkelig nøyaktig,  
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4) «betjeningsinnretning» en innretning som aktiveres direkte av føreren for å tilføre overføringsinnretningen den energien 

som er nødvendig for å bremse eller kontrollere den. Energien kan komme fra førerens muskelkraft, fra en annen kilde 

som kontrolleres av føreren, eller eventuelt fra en tilhengers kinetiske energi, eller fra en kombinasjon av disse forskjellige 

energiformene, 

5) «overføringsinnretning» kombinasjonen av komponenter mellom betjeningsinnretningen og bremsen, med unntak av 

styreledninger mellom traktor og tilhenger og mateledninger mellom traktor og tilhenger, som forbinder disse funksjonelt 

ved hjelp av mekaniske, hydrauliske, pneumatiske eller elektriske midler eller ved en kombinasjon av disse; når 

bremsekraften tas fra eller forsterkes av en energikilde som er uavhengig av føreren, skal energireserven i anlegget anses 

som en del av overføringsinnretningen, 

6) «styringsenhet» kombinasjonen av alle komponentene i overføringsinnretningen som styrer driften av bremsene og den 

eller de nødvendige energireservene, 

7) «energioverføring» kombinasjonen av alle komponentene som tilfører bremsene den energien de trenger for å fungere, 

8) «friksjonsbrems» en brems der kraften oppnås ved friksjon når to av kjøretøyets deler beveger seg i forhold til hverandre, 

9) «væskebrems» en brems der kraften oppnås ved virkningen av en væske mellom to av kjøretøyets deler som beveger seg i 

forhold til hverandre; i en «hydraulisk brems» er væsken flytende og i en «trykkluftbrems» luft, 

10) «motorbrems» en brems der kraften oppnås ved en kontrollert økning i motorens bremsevirkning som overføres til hjulene, 

11) «parkeringsbremseanlegg» et anlegg som gjør det mulig å holde kjøretøyet i ro i en oppover- eller nedoverhelling selv når 

føreren ikke er til stede, 

12) «gjennomgående bremsing» bremsing av kjøretøyer som utgjør en kjøretøykombinasjon, ved hjelp av et anlegg med 

samtlige av følgende kjennetegn: 

a)  En enkelt betjeningsinnretning som føreren aktiverer gradvis med en enkelt bevegelse fra førerplassen. 

b)  Energien som brukes til å bremse kjøretøyene som utgjør kjøretøykombinasjonen, kommer fra samme kilde. 

c)  Bremseanlegget sikrer samtidig eller hensiktsmessig forskjøvet bremsing av hvert av kjøretøyene som utgjør 

kjøretøykombinasjonen, uansett plassering i forhold til hverandre, 

13) «halvt gjennomgående bremsing» bremsing av kjøretøyer som utgjør en kjøretøykombinasjon, ved hjelp av et anlegg med 

samtlige av følgende kjennetegn: 

a)  En enkelt betjeningsinnretning som føreren aktiverer gradvis med en enkelt bevegelse fra førerplassen. 

b)  Energien som brukes til å bremse kjøretøyene som utgjør kjøretøykombinasjonen, kommer fra to ulike kilder. 

c)  Bremseanlegget sikrer samtidig eller hensiktsmessig forskjøvet bremsing av hvert av kjøretøyene som utgjør 

kjøretøykombinasjonen, uansett plassering i forhold til hverandre, 

14) «automatisk bremsing» bremsing av én eller flere tilhengere som skjer automatisk dersom et av kjøretøyene som utgjør 

kjøretøykombinasjonen, koples fra eller skilles fra, herunder ved brudd på koplingen, uten at bremsevirkningen til resten 

av kombinasjonen berøres, 

15) «påløpsbremsing» bremsing ved bruk av de kreftene som oppstår når tilhengeren skyver på traktoren, 

16) «overføringsinnretning som ikke kan koples ut» en overføringsinnretning der enten trykk, kraft eller moment overføres 

kontinuerlig til enhver tid når kjøretøyet er i drift, det være seg i drivverket mellom kjøretøyets motor og hjulene eller i 

bremseanlegget mellom betjeningsinnretningen for bremsene og hjulene, 

17) «lastet kjøretøy» et kjøretøy lastet med største teknisk tillatte totalmasse,  
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18) «hjullast» veidekkets vertikale statiske kraft i kontaktflaten mot veibanen, 

19) «aksellast» summen av veidekkets vertikale statiske kraft i kontaktflaten på akselens hjul, 

20) «største statiske hjullast» den statiske hjullasten som oppstår når kjøretøyet er lastet med største teknisk tillatte totalmasse, 

21) «største statiske aksellast» den statiske aksellasten som oppstår når kjøretøyet er lastet med største teknisk tillatte 

totalmasse, 

22) «tilhenger» en tilhenger som definert i artikkel 3 nr. 9 i forordning (EU) nr. 167/2013 eller utskiftbar trukket maskin som 

definert i artikkel 3 nr. 10 i nevnte forordning, 

23) «slepvogn» en tilhenger i gruppe R eller S med minst to aksler hvorav minst én er en styrende aksel, som er utstyrt med en 

trekkinnretning som kan beveges vertikalt i forhold til tilhengeren, og som ikke overfører noen statisk vertikal belastning 

til traktoren, 

24) «påhengsvogn» en tilhenger i gruppe R eller S med én eller flere aksler plassert nær kjøretøyets tyngdepunkt når det er 

påført en jevnt fordelt belastning slik at bare en mindre statisk vertikal belastning som ikke overstiger 10 % av tilhengerens 

største masse, eller en belastning på 1 000 daN dersom denne verdien er mindre, overføres til traktoren, 

25) «tilhenger med stivt drag» en tilhenger i gruppe R eller S med en aksel eller akselgruppe som er utstyrt med et drag som på 

grunn av konstruksjonen overfører en betydelig statisk vertikal belastning til traktoren, og som ikke overholder 

definisjonen på en påhengsvogn; koplingen som skal brukes for en kjøretøykombinasjon, skal ikke bestå av en kingbolt og 

en svingskive; noe vertikal bevegelse kan forekomme på et stivt drag; et hydraulisk justerbart drag med ledd anses som et 

stivt drag, 

26) «mellomakselbremseanlegg» et tilleggsbremseanlegg som gir og opprettholder en bremsevirkning over lang tid uten at 

bremsevirkningen reduseres vesentlig, herunder betjeningsinnretningen, som kan bestå av en enkelt innretning eller en 

kombinasjon av flere enheter som hver kan ha sin egen betjeningsinnretning, 

27) «elektronisk styrt bremseanlegg» (EBS) et bremseanlegg der styringen genereres og behandles som elektriske signaler i 

styringsenheten og elektriske utgangssignaler til innretninger som genererer aktiveringskrefter fra lagret eller generert 

energi, 

28) «automatisk styrt bremsing» en funksjon i et komplekst elektronisk styresystem der aktiveringen av bremseanlegget eller 

bremsene på enkelte aksler skjer med henblikk på å skape en nedbremsingseffekt med eller uten direkte inngripen fra 

føreren, som følge av en automatisk evaluering av informasjon som genereres om bord, 

29) «selektiv bremsing» en funksjon i et komplekst elektronisk styresystem der aktiveringen av enkeltbremser skjer 

automatisk, og der nedbremsingen er underordnet endringer i kjøretøyets atferd, 

30) «elektrisk styreledning» en elektrisk kopling mellom to kjøretøyer som sørger for bremsefunksjonen i en tilhenger i en 

kjøretøykombinasjon; den består av et elektrisk ledningsnett og kopling og omfatter delene til datakommunikasjon og 

forsyning av elektrisk energi til tilhengerens styringsenhet, 

31) «fjærkompresjonskammer» det kammeret der den trykkendringen som forårsaker kompresjon av fjærene, faktisk skjer, 

32) «hydrostatisk drift» et framdriftssystem for kjøretøyer som benytter en hydrostatisk overføringsinnretning, med åpen eller 

lukket krets, der væske sirkulerer som energimedium mellom én eller flere hydrauliske pumper og én eller flere 

hydrauliske motorer, 

33) «komplekst elektronisk system for kjøretøybetjening» et elektronisk system for kjøretøybetjening som er underlagt et 

kontrollhierarki der en styrt funksjon kan overstyres av en elektronisk styrt funksjon på et høyere nivå eller en funksjon 

utført av et elektronisk betjeningssystem på et høyere nivå,  
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34) «blokkeringsfritt bremseanlegg» en del av et driftsbremseanlegg som automatisk kontrollerer graden av sluring i hjulets 

eller hjulenes omdreiningsretning på ett eller flere av kjøretøyets hjul under bremsing, 

35) «direktestyrt hjul» et hjul hvis bremsekraft reguleres ut fra de data som leveres minst fra dets egen føler, 

36) «hydraulisk kopling med enkel ledning» koplingen av bremsene mellom traktoren og tilhengeren gjennom en enkel 

ledning med hydraulisk væske. 

KAPITTEL II 

KRAV TIL BREMSEANLEGG OG KOPLINGER FOR TILHENGERBREMS 

Artikkel 3 

Krav til montering og demonstrasjon i forbindelse med bremsevirkning 

1.  Produsentene skal utstyre jordbruks- og skogbrukskjøretøyer med systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

som påvirker bremsevirkningen, og som er utformet, bygd og montert slik at kjøretøyet ved normal bruk og når det vedlike-

holdes i samsvar med produsentens krav, oppfyller de detaljerte tekniske kravene og er i samsvar med prøvingsmetodene 

fastsatt i artikkel 4–17. 

2.  Produsentene skal ved hjelp av fysisk demonstrasjonsprøving vise overfor godkjenningsmyndigheten at jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer som gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk i Unionen, oppfyller de detaljerte tekniske 

kravene og er i samsvar med prøvingsmetodene fastsatt i artikkel 4–17. 

3.  Produsentene skal sikre at reservedeler som gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i bruk i Unionen, oppfyller de 

detaljerte tekniske kravene og prøvingsmetodene fastsatt i denne forordning. 

4.  I stedet for å oppfylle kravene i denne forordning kan produsentene i opplysningsmappen presentere prøvingsrapporten 

for en komponent eller relevant dokumentasjon som viser at et system eller kjøretøy oppfyller kravene i UN-ECE-reglement  

nr. 13, som det vises til i vedlegg X. 

5.  I stedet for å oppfylle kravene i denne forordning kan produsentene i opplysningsmappen presentere relevant 

dokumentasjon som viser at blokkeringsfrie bremseanlegg for tilhengere, dersom slike er montert, oppfyller kravene i nr. 5 i 

vedlegg 19 til UN-ECE-reglement nr. 13, som det vises til i vedlegg X. 

6.  Det vil bli vist til komponentene og systemene nevnt i nr. 4 og 5 i gjennomføringsrettsakten vedtatt i samsvar med artikkel 

68 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

Artikkel 4 

Krav til konstruksjon og montering av bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder for konstruksjon og montering av bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems, 

skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg I. 

Artikkel 5 

Krav til prøving og bremsevirkning for bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer utstyrt med slike 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer utstyrt med 

slike, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg II. 

Artikkel 6 

Krav til måling av reaksjonstid 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for reaksjonstid for bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems, skal 

gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg III.  
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Artikkel 7 

Krav til energikilder og energilagringsinnretninger i bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer 

utstyrt med slike 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for energikilder og energilagringsinnretninger i bremseanlegg og koplinger 

for tilhengerbrems og kjøretøyer utstyrt med slike, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg IV. 

Artikkel 8 

Krav til fjærbremser og kjøretøyer utstyrt med slike 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for fjærbremser på kjøretøyer utstyrt med slike, skal gjennomføres og 

kontrolleres i samsvar med vedlegg V. 

Artikkel 9 

Krav til parkeringsbremseanlegg utstyrt med mekanisk låseinnretning for bremsesylinder 

Ytelseskravene som gjelder for parkeringsbremseanlegg utstyrt med mekanisk låseinnretning for bremsesylinder, skal 

kontrolleres i samsvar med vedlegg VI. 

Artikkel 10 

Alternative prøvingskrav for kjøretøyer der type I-, type II- eller type III-prøving ikke er obligatorisk 

1.  Vilkårene for når type I-, type II- eller type III-prøving ikke er obligatorisk for visse typer kjøretøyer, er fastsatt i  

vedlegg VII. 

2.  Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for kjøretøyer og deres bremseanlegg der type I-, type II- eller type III-

prøving ikke er obligatorisk i samsvar med nr. 1, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg VII. 

Artikkel 11 

Prøvingskrav for påløpsbremseanlegg, bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer utstyrt med slike 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder for prøving av påløpsbremseanlegg, bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems 

og kjøretøyer utstyrt med slike, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg VIII. 

Artikkel 12 

Krav til kjøretøyer med hydrostatisk drift og deres bremseinnretninger og bremseanlegg 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for kjøretøyer med hydrostatisk drift og deres bremseinnretninger og 

bremseanlegg, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg IX. 

Artikkel 13 

Krav til sikkerhetsaspektene ved komplekse elektroniske systemer for kjøretøybetjening 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for sikkerhetsaspektene ved komplekse elektroniske systemer for kjøretøy-

betjening, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg X.  
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Artikkel 14 

Krav til og prøvingsmetoder for blokkeringsfrie bremseanlegg og kjøretøyer utstyrt med slike 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for blokkeringsfrie bremseanlegg og kjøretøyer utstyrt med slike, skal 

gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XI. 

Artikkel 15 

Krav til elektronisk styrte bremseanlegg i kjøretøyer med trykkluftbremseanlegg eller i kjøretøyer med 

datakommunikasjon via pol nr. 6 og 7 i kopling i henhold til ISO 7638 samt kjøretøyer utstyrt med elektronisk styrte 

bremseanlegg 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for elektronisk styrte bremseanlegg i kjøretøyer med trykkluftbremseanlegg 

eller i kjøretøyer med datakommunikasjon via pol nr. 6 og 7 i kopling i henhold til ISO 7638, og kjøretøyer utstyrt med slike 

elektronisk styrte bremseanlegg skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XII. 

Artikkel 16 

Krav til hydrauliske koplinger med enkel ledning og kjøretøyer utstyrt med slike 

1.  Ytelseskravene som gjelder for hydrauliske koplinger med enkel ledning på bremseinnretninger og koplinger for 

tilhengerbrems samt kjøretøyer utstyrt med hydrauliske koplinger med enkel ledning, er fastsatt i vedlegg XIII. 

2.  Kjøretøyprodusenter skal ikke montere hydrauliske koplinger med enkel ledning i nye kjøretøytyper i gruppe T og C etter 

31. desember 2019 eller i nye kjøretøyer i nevnte grupper etter 31. desember 2020. 

KAPITTEL III 

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 17 

Typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal godkjenningsmyndighetene med virkning fra 1. januar 2016 

ikke med begrunnelse i funksjonssikkerhet med hensyn til bremsevirkning nekte å gi EU-typegodkjenning til typer av 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som oppfyller kravene i denne forordning. 

Fra 1. januar 2020 skal typegodkjenningsmyndighetene i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013 og 

artikkel 16 i denne forordning nekte å gi typegodkjenning til kjøretøytyper i gruppe T og C som er utstyrt med hydrauliske 

koplinger med enkel ledning. 

Fra 1. januar 2018 skal nasjonale myndigheter for nye kjøretøyer som ikke er i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013 og 

bestemmelsene i denne forordning om funksjonssikkerhet med hensyn til bremsevirkning, forby at slike kjøretøyer gjøres 

tilgjengelig på markedet, registreres ellers tas i bruk. 

Fra 1. januar 2021 skal nasjonale myndigheter for nye kjøretøyer i gruppe T og C som er utstyrt med hydrauliske koplinger med 

enkel ledning som nevnt i artikkel 16, forby at slike kjøretøyer gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk. 

Artikkel 18 

Nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

Nasjonale myndigheter skal ikke nekte å gi nasjonal typegodkjenning til en type kjøretøy, system, komponent eller separat 

teknisk enhet med begrunnelse i funksjonssikkerhet med hensyn til bremsevirkning dersom kjøretøyet, systemet, komponenten 

eller den separate tekniske enheten oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, med unntak av kravene som gjelder for 

hydrauliske koplinger med enkel ledning. 
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KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSE 

Artikkel 19 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Krav til konstruksjon og montering av bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1 «koplingskraftregulator» et system eller en funksjon som automatisk utligner traktorens og tilhengerens 

bremsevirkning i forhold til hverandre, 

1.2 «nominell belastningsverdi» en funksjon ved koplingskraftregulatoren som angir forholdet mellom signalet fra 

koplingshodet og bremsevirkningen, og som kan demonstreres i forbindelse med typegodkjenning innenfor 

grensene av kompatibilitetsområdene i tillegg 1 til vedlegg II, 

1.3 «belteruller» systemet som overfører vekten av kjøretøyet og belteunderstellet til bakken via beltet, overfører 

dreiemoment fra kjøretøyets drivsystem til beltet og kan endre retningen på et belte i bevegelse, 

1.4. «belteunderstell» et system som består av minst to belteruller anlagt i en gitt avstand fra hverandre i ett plan 

(parallelt) og et sammenhengende drivbelte av metall eller gummi som løper rundt dem, 

1.5. «drivbelte» et sammenhengende fleksibelt belte som kan absorbere trekkraft i lengderetningen. 

2. Konstruksjons- og monteringskrav 

2.1.  Generelt 

 I dette vedlegg anses høyeste konstruksjonshastighet å gjelde for kjøretøyets fartsretning forover, med mindre 

annet er uttrykkelig nevnt. 

2.1.1.  Bremseanleggets komponenter, separate tekniske enheter og deler 

2.1.1.1.  Bremseanleggets komponenter, separate tekniske enheter og deler skal være utformet, bygd og montert slik at 

kjøretøyet ved normal bruk og til tross for vibrasjoner det måtte utsettes for, kan oppfylle kravene nevnt 

nedenfor. 

2.1.1.2.  Bremseanleggets komponenter, separate tekniske enheter og deler skal særlig være utformet, bygd og montert 

slik at de motstår de korrosjons- og aldringsfenomenene de utsettes for. 

2.1.1.3.  Bremsebelegg skal ikke inneholde asbest. 

2.1.1.4.  Det er ikke tillatt å montere komponenter, separate tekniske enheter og deler (som ventiler) som kan gjøre det 

mulig for brukeren av kjøretøyet å endre bremseanleggets yteevne slik at det ved drift ikke oppfyller kravene i 

denne forordning. En komponent, separat teknisk enhet eller del som bare kan betjenes av produsenten ved 

bruk av spesialverktøy, eller en forsegling som er beskyttet mot ulovlige inngrep, eller begge, er tillatt, forutsatt 

at brukeren av kjøretøyet ikke kan endre komponenten, den separate tekniske enheten eller delen, eller at 

endringer foretatt av brukeren enkelt kan identifiseres av tilsynsmyndighetene. 

2.1.1.5.  En tilhenger skal være utstyrt med en automatisk lastavhengig bremsekraftregulator, unntatt i følgende tilfeller: 

2.1.1.5.1.  Dersom en tilhenger med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t av tekniske årsaker ikke kan 

utstyres med en automatisk lastavhengig bremsekraftregulator, kan den utstyres med en innretning som har 

minst tre ulike innstillinger for styring av bremsekraften. 

2.1.1.5.2.  I det særtilfellet at en tilhengers konstruksjon kun tillater to ulike lastetilstander, «ulastet» og «lastet», kan 

kjøretøyet bare ha to ulike innstillinger for styring av bremsekraften.  
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2.1.1.5.3.  Kjøretøyer i gruppe S hvis maskineri ikke inneholder annen last, herunder materiale som forbrukes. 

2.1.2.  Bremseanleggets funksjoner 

 Bremseanlegget skal ivareta følgende funksjoner: 

2.1.2.1.  Driftsbremseanlegg 

 Driftsbremseanleggets virkning skal kunne reguleres. Føreren skal kunne oppnå bremsevirkningen fra 

førerplassen uten å ta hendene bort fra betjeningsinnretningen for styring. 

2.1.2.2.  Nødbremseanlegg 

 Nødbremseanlegget skal gjøre det mulig å stanse kjøretøyet over en rimelig strekning ved feil i drifts-

bremseanlegget. På traktorer skal bremsevirkningen kunne reguleres. Føreren skal kunne oppnå bremse-

virkningen fra førerplassen og samtidig fortsette å styre med minst én hånd på betjeningsinnretningen for 

styring. Disse kravene forutsetter at det ikke kan oppstå mer enn én feil av gangen i driftsbremseanlegget. 

2.1.2.3.  Parkeringsbremseanlegg 

 Parkeringsbremseanlegget skal gjøre det mulig å holde kjøretøyet i ro i en oppover- eller nedoverhelling selv 

når føreren ikke er til stede, ved at de virksomme delene av bremseanlegget holdes i låst stilling ved hjelp av en 

innretning som utelukkende virker mekanisk. Føreren skal kunne oppnå bremsevirkningen fra førerplassen, 

med forbehold for kravene i nr. 2.2.2.11 når det gjelder tilhengere. 

 Tilhengerens driftsbremseanlegg (pneumatisk eller hydraulisk) og traktorens parkeringsbremseanlegg kan 

betjenes samtidig, forutsatt at føreren når som helst har mulighet til å kontrollere at virkningen av kjøretøy-

kombinasjonens parkeringsbremseanlegg, oppnådd ved ren mekanisk virkning av parkeringsbremseanlegget, er 

tilstrekkelig. 

2.1.3.  Alle relevante krav i tillegg 1 til vedlegg II får anvendelse på kjøretøyer og deres bremseanlegg. 

2.1.4.  Koplinger, for trykkluftbremseanlegg, mellom traktorer og tilhengere 

2.1.4.1.  Koplingene i trykkluftbremseanlegget mellom traktorer og tilhengere skal være i samsvar med nr. 2.1.4.1.1, 

2.1.4.1.2 eller 2.1.4.1.3: 

2.1.4.1.1.  Én pneumatisk mateledning og én pneumatisk styreledning. 

2.1.4.1.2.  Én pneumatisk mateledning, én pneumatisk styreledning og én elektrisk styreledning. 

2.1.4.1.3.  Én pneumatisk mateledning og én elektrisk styreledning. Inntil det er vedtatt ensartede tekniske standarder som 

sikrer kompatibilitet og sikkerhet, er koplinger mellom traktorer og tilhengere som er i samsvar med 

bestemmelsene i dette nummer, ikke tillatt. 

2.1.5.  Koplinger mellom traktorer og tilhengere med hydrauliske bremseanlegg 

2.1.5.1.  Type koplinger 

2.1.5.1.1.  Hydraulisk styreledning: Dette er forbindelsesledningen mellom hannkoplingen på traktoren og hunnkoplingen 

på tilhengeren. Koplingene skal være i samsvar med ISO 5676:1983. 

2.1.5.1.2.  Hydraulisk tilleggsledning: Dette er forbindelsesledningen mellom hannkoplingen på traktoren og hunnkop-

lingen på tilhengeren. Koplingene skal være i samsvar med ISO 16028:2006, størrelse 10. 

2.1.5.1.3.  Kopling i henhold til ISO 7638:2003 (valgfri). Koplingen i henhold til ISO 7638:2003 kan etter behov brukes 

med 5 poler eller 7 poler. 

 Koplingene som angitt i nr. 2.1.5.1.1 og 2.1.5.1.2 skal være plassert på traktoren i samsvar med figur 1.  
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Figur 1 

Hydrauliske forbindelsesledninger 

 

2.1.5.2.  Når motoren er i gang og parkeringsbremseanlegget er fullt aktivert: 

2.1.5.2.1.  skal tilleggsledningen ha et trykk på 0+100 kPa og/eller 

2.1.5.2.2.  skal det genereres et trykk i styreledningen på mellom 11 500 og 15 000 kPa. 

2.1.5.3.  Når motoren er i gang og parkeringsbremseanlegget på traktoren er fullt utkoplet, skal trykket i tilleggsled-

ningen ligge mellom verdiene angitt i nr. 2.2.1.18.3. 

2.1.5.4.  Når motoren er i gang og ingen betjeningsinnretning for bremsing er aktivert på traktoren (under kjøring eller i 

hviletilstand), skal trykket i styreledningen målt på koplingshodet være som angitt i nr. 2.2.1.18.2. 

2.1.5.5.  Når motoren er i gang og betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget på traktoren er fullt aktivert, skal 

trykket i styreledningen være mellom 11500 kPa og 15000 kPa. For å trykksette styreledningen under tilsetting 

av driftsbrems skal traktoren oppfylle kravene i nr. 3.6 i vedlegg III. 

2.1.6.  De fleksible slangene og kablene som kopler sammen en traktor og en tilhenger, skal være en del av 

tilhengeren. 

2.1.7.  Avstengingsinnretninger som ikke aktiveres automatisk, er ikke tillatt. 

2.1.8.  Trykkprøvingskoplinger 

2.1.8.1.  For å kunne bestemme bremsekraften i bruk på hver aksel på et kjøretøy med trykkluftbremseanlegg kreves 

følgende trykkprøvingskoplinger: 

2.1.8.1.1.  I hver uavhengige krets i bremseanlegget, så nær som mulig den bremsesylinderen som er ugunstigst plassert 

med hensyn til reaksjonstiden beskrevet i vedlegg III. 

2.1.8.1.2.  I et bremseanlegg som omfatter en innretning som regulerer lufttrykket eller det hydrauliske trykket i 

bremseoverføringen som nevnt i nr. 6.2 i tillegg I til vedlegg II, plassert i trykkledningen før og etter 

innretningen, så nær innretningen som mulig. Dersom innretningen er pneumatisk styrt, kreves ytterligere ett 

prøvingsuttak for å simulere lastet tilstand. Dersom ingen slik innretning er montert, skal det finnes en enkel 

trykkprøvingskopling tilsvarende koplingen etter ovennevnte innretning. Disse prøvingsuttakene skal være 

plassert slik at de er lette å nå fra bakken eller inne i kjøretøyet.  

Hannkopling i henhold til 
ISO 5676:1983 

Hannkopling i henhold til 
ISO 16028:2006 
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2.1.8.1.3.  Så nær som mulig den energilagringsinnretningen som er ugunstigst plassert i henhold til nr. 2.4 i avsnitt A i 

vedlegg IV. 

2.1.8.1.4.  I hver uavhengige krets i bremseanlegget, slik at det er mulig å sjekke inngangs- og utgangstrykket på hele 

overføringsledningen. 

2.1.8.1.5.  Trykkprøvingskoplingene skal være i samsvar med punkt 4 i ISO-standard 3583:1984. 

2.2.  Krav til bremseanlegg 

2.2.1.  Kjøretøyer i gruppe T og C 

2.2.1.1.  Bremseanleggene som et kjøretøy er utstyrt med, skal oppfylle kravene fastsatt for driftsbremse-, nødbremse- 

og parkeringsbremseanlegg. 

 For å hjelpe føreren med å styre (for å muliggjøre differensialbremsing under arbeid) kan traktorens 

driftsbremsanlegg bestå av to uavhengige bremsekretser som hver er koplet separat til en høyre eller venstre 

bremsepedal. 

 Dersom differensialbremsefunksjonen er aktivert, skal det ikke være mulig å kjøre i hastigheter over 40 km/t; 

ved hastigheter over 40 km/t skal differensialbremsefunksjonen være deaktivert. Disse to funksjonene skal 

sikres med automatiske innretninger. 

 Dersom differensialfunksjonen er aktivert, er aktivering av tilhengerens driftsbremseanlegg ikke påkrevd for 

hastigheter opp til 12 km/t. 

 I traktorer der separate pedaler kan koples sammen manuelt, skal føreren lett kunne kontrollere fra førersetet 

om disse pedalene er sammenkoplet. 

2.2.1.2.  Anleggene for driftsbrems, nødbrems og parkeringsbrems kan ha felles komponenter, forutsatt at de oppfyller 

følgende krav: 

2.2.1.2.1.  Det skal være minst to betjeningsinnretninger, hver tilknyttet sitt bremseanlegg, som er uavhengige av 

hverandre, og som føreren lett skal kunne nå i normal kjørestilling. For alle kjøretøygrupper skal samtlige 

bremsebetjeningsinnretninger (med unntak av betjeningsinnretningen for mellomakselbremseanlegget) være 

utformet slik at de koples helt ut når de slippes. Dette kravet gjelder ikke betjeningsinnretningen for 

parkeringsbremseanlegget (eller dets del av en kombinert betjeningsinnretning) når den låses mekanisk i tilsatt 

stilling eller benyttes til nødbremsing, eller i begge tilfeller. 

2.2.1.2.2.  Betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget skal være uavhengig av betjeningsinnretningen for parkerings-

bremseanlegget. 

2.2.1.2.3.  Dersom driftsbremseanlegget og nødbremseanlegget har felles betjeningsinnretning, skal virkningen til 

forbindelsen mellom betjeningsinnretningen og de ulike komponentene av overføringssystemet ikke kunne 

forringes etter en viss tids bruk. 

2.2.1.2.4.  Dersom driftsbremseanlegget og nødbremseanlegget har felles betjeningsinnretning, skal parkeringsbremse-

anlegget være konstruert slik at det kan aktiveres mens kjøretøyet er i bevegelse. Dette kravet gjelder ikke 

dersom kjøretøyets driftsbremseanlegg kan aktiveres, selv bare delvis, ved hjelp av en hjelpekontrollinnretning. 

2.2.1.2.5.  Ved brudd på en annen komponent enn bremsene eller komponentene angitt i nr. 2.2.1.2.7 og ved enhver annen 

feil i driftsbremseanlegget (funksjonssvikt, helt eller delvis uttømt energireserve) skal nødbremseanlegget eller 

den del av driftsbremseanlegget som ikke er berørt av feilen, kunne stanse kjøretøyet på de vilkår som er 

fastsatt for nødbremsing. 

2.2.1.2.6.  Særlig gjelder følgende når driftsbremseanlegget og nødbremseanlegget har felles betjeningsinnretning og 

overføringsinnretning:   
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2.2.1.2.6.1.  Dersom driftsbremseanlegget aktiveres ved førerens muskelkraft med hjelp av én eller flere energireserver, 

skal nødbremsevirkningen i tilfelle svikt i denne hjelpekraften kunne oppnås ved hjelp av førerens muskelkraft, 

eventuelt med hjelp av energireserver som ikke er berørt av feilen, men kraften som påføres betjenings-

innretningen, må ikke overstige de fastsatte maksimumsverdiene. 

2.2.1.2.6.2.  Dersom bremsekraften og overføringsinnretningen til driftsbremseanlegget avhenger utelukkende av en 

energireserve som kontrolleres av føreren, skal det finnes minst to fullstendig uavhengige energireserver med 

hver sin uavhengige overføringsinnretning; hver av dem skal kunne aktivere bremsene bare på to eller flere 

hjul som er slik valgt at de alene kan sikre den fastsatte nødbremsevirkning uten at kjøretøyets stabilitet 

påvirkes under bremsingen; hver av energireservene skal dessuten være utstyrt med en varslingsinnretning. 

Minst én av trykklufttankene for hver driftsbremsekrets skal ha en lufte- og tømmeinnretning på et egnet og lett 

tilgjengelig sted. 

2.2.1.2.6.3.  Dersom bremsekraften og overføringsinnretningen til driftsbremseanlegget avhenger utelukkende av en 

energireserve, skal én energireserve for overføringsinnretningen anses å være tilstrekkelig, forutsatt at den 

fastsatte nødbremsingen oppnås ved at føreren bruker sin muskelkraft på driftsbremseinnretningen, og at 

kravene i nr. 2.2.1.5 er oppfylt. 

2.2.1.2.7.  Visse deler, som pedalen og dens lager, hovedbremsesylinderen og dens stempel eller stempler (hydrauliske 

systemer), bremseventilen (hydrauliske eller pneumatiske systemer), forbindelsen mellom pedalen og 

hovedbremsesylinderen eller bremseventilen, bremsesylindrene og deres stempler (hydrauliske eller 

pneumatiske systemer) og bremsenes arm/kam-enheter, skal anses som bruddsikre, forutsatt at delene er 

tilstrekkelig dimensjonert, er lett tilgjengelige for vedlikehold og minst har de sikkerhetsspesifikasjonene som 

kreves for andre viktige komponenter (som deler i styrestaget). Dersom feilen i en av disse delene vil gjøre det 

umulig å bremse kjøretøyet med en virkning som minst er lik nødbremseanleggets påkrevde virkning, skal 

delen være av metall eller av et materiale med likeverdige egenskaper, og den skal ikke kunne utsettes for 

nevneverdig deformasjon ved normal bruk av bremseanlegget. 

2.2.1.3.  Dersom driftsbremseanlegget og nødbremseanlegget har separate betjeningsinnretninger, skal ikke samtidig 

aktivering av betjeningsinnretningene føre til at både driftsbremse- og nødbremseanlegget settes ut av drift, 

verken når begge bremseanlegg er i god stand, eller når det oppstår svikt i et av dem. 

2.2.1.4.  Dersom det benyttes annen energi enn førerens muskelkraft, er det tilstrekkelig med én slik energikilde 

(hydraulisk pumpe, luftkompressor osv.), men driftsmåten for innretningen som utgjør kilden, skal være så 

driftssikker som mulig. 

2.2.1.4.1.  I tilfelle feil i en del av overføringsinnretningen til et kjøretøys bremseanlegg som består av to drifts-

bremsekretser som oppfyller kravene i nr. 2.2.1.25, skal tilførselen til den delen som ikke er berørt av feilen, 

fortsatt sikres når dette er nødvendig for å stanse kjøretøyet med den bremsevirkningen som er fastsatt for 

gjenværende bremsing og/eller nødbremsing. Dette vilkåret skal oppfylles ved hjelp av automatiske 

innretninger. 

2.2.1.4.2.  Dessuten skal lagringsenheter som er plassert etter denne innretningen i kretsen, være slik at det ved svikt i 

energitilførselen, etter fire fullbremsinger med betjeningsinnretningen for driftsbremsen på de prøvingsvilkår 

som er fastsatt i avsnitt A nr. 1.2, avsnitt B nr. 1.2 eller avsnitt C nr. 1.2 i vedlegg IV, alt etter typen 

bremseanlegg, likevel er mulig å stanse kjøretøyet ved en femte betjening med den bremsevirkningen som er 

fastsatt for nødbremsing. 

2.2.1.4.3.  For hydrauliske bremseanlegg med lagret energi skal kravene i nr. 2.2.1.4.1 og 2.2.1.4.2 anses å være oppfylt 

dersom kravene i avsnitt C nr. 1.2.2 i vedlegg IV til denne forordning er oppfylt. 

2.2.1.4.4. For et driftsbremseanlegg som består av bare én driftsbremsekrets, kreves det at det i tilfelle feil eller 

manglende energitilførsel skal være mulig å bremse kjøretøyet med driftsbremseanleggets betjeningsinnretning 

med den bremsevirkningen som kreves for nødbremsing. 

2.2.1.5.  Kravene i nr. 2.2.1.2, 2.2.1.4 og 2.2.1.25 skal oppfylles uten at det benyttes en automatisk virkende innretning 

som er av en slik type at dens manglende bremsevirkning ikke vil kunne registreres fordi deler som vanligvis er 

i hvilestilling, aktiveres først ved feil i bremseanlegget.  
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2.2.1.6.  På kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t skal nødbremseanlegget virke på alle 

hjulene på minst én aksel. I alle andre tilfeller skal driftsbremseanlegget virke på alle kjøretøyets hjul. På 

kjøretøyer som har én bremset aksel og automatisk tilkopling av driften på alle andre aksler under bremsing, 

anses imidlertid alle hjul som bremsede hjul. 

 For kjøretøyer i gruppe C anses dette kravet å være oppfylt dersom alle belterullene på kjøretøyet bremses. For 

kjøretøyer i gruppe C med en høyeste konstruksjonshastighet på under 30 km/t anses dette kravet å være 

oppfylt dersom én belterulle på hver side av kjøretøyet bremses. 

 For kjøretøyer utstyrt med sadelsete og styre kan driftsbremseanlegget virke på enten forakselen eller 

bakakselen, forutsatt at alle ytelseskravene angitt i nr. 2 i vedlegg II til denne forordning er oppfylt. 

 For midjestyrte traktorer i gruppe Ta gjelder at dersom en aksel utsettes for bremsing og differensialen er 

montert mellom driftsbremsen og hjulene, anses alle hjulene på denne akselen å være bremset når aktiveringen 

av driftsbremseanlegget automatisk låser differensialen på denne akselen. 

2.2.1.6.1.  Yteevnen til hydraulikkledninger og slanger med tilkoplinger for kjøretøyer med én bremset aksel og 

automatisk aktivering av driften på alle andre aksler under bremsing 

 Ledningene i den hydrauliske overføringen skal tåle et sprengningstrykk på minst fire ganger det høyeste 

nominelle driftstrykket (T) angitt av kjøretøyprodusenten. Slanger med tilkoplinger skal være i samsvar med  

ISO-standard 1402:1994, 6605:1986 og 7751:1991. 

2.2.1.7.  Dersom driftsbremseanlegget virker på alle kjøretøyets hjul eller belteruller, skal virkningen være 

hensiktsmessig fordelt på akslene. Dersom dette oppnås ved hjelp av en innretning som regulerer trykket i 

bremseoverføringen, skal denne oppfylle kravene i nr. 6 i tillegg 1 til vedlegg II og nr. 2.1.8. 

2.2.1.7.1.  For kjøretøyer med flere enn to aksler kan bremsekraften på enkelte aksler automatisk reduseres til 0 når 

kjøretøyet har svært redusert last, for å unngå at hjulene låses eller at bremsebeleggene iser, forutsatt at 

kjøretøyet oppfyller alle ytelseskravene fastsatt i vedlegg II. 

2.2.1.8.  Driftsbremseanleggets virkning skal være fordelt på hjul eller belteruller på samme aksel symmetrisk i forhold 

til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

2.2.1.9.  Drifts-, nød- og parkeringsbremseanleggene skal virke på bremseflater som har permanent forbindelse med 

hjulene gjennom komponenter som skal ha tilstrekkelig styrke. Det skal ikke være mulig å kople fra en 

bremseflate fra hjulene; slik frakopling er imidlertid tillatt for parkeringsbremseanlegget, forutsatt at 

frakoplingen utelukkende kan foretas av føreren fra førerplassen ved hjelp av et system som ikke kan aktiveres 

som følge av en lekkasje. Dersom mer enn én aksel normalt utsettes for bremsing når det gjelder kjøretøyer i 

gruppe T og C med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 60 km/t, kan én aksel koples fra forutsatt at 

akselen automatisk tilkoples når driftsbremseanlegget aktiveres, og at automatisk tilkopling sikres ved svikt i 

energitilførselen eller i styringsenheten til betjeningsinnretningen for tilkopling. 

2.2.1.10.  Det skal være mulig å etterjustere for slitasje på driftsbremsene ved hjelp av et manuelt justeringssystem. På 

kjøretøyer i gruppe Tb og Cb skal slitasje på driftsbremsene etterjusteres ved hjelp av et automatisk 

justeringssystem. Dessuten skal betjeningsinnretningen og komponentene i overføringsinnretningen og 

bremsene ha en vandringsreserve og om nødvendig muligheter for etterjustering, slik at bremsevirkningen er 

sikret uten at det er nødvendig med en øyeblikkelig justering når bremsene går varme, eller når 

bremsebeleggene har nådd en viss grad av slitasje. 

 Kjøretøyer i gruppe Ta og Ca trenger ikke utstyres med et system der slitasje på bremsene etterjusteres ved 

hjelp av et automatisk justeringssystem. Dersom kjøretøyer i disse gruppene er utstyrt med et system der 

slitasje på bremsene etterjusteres ved hjelp av et automatisk justeringssystem, skal dette systemet oppfylle de 

samme kravene som for kjøretøyer i gruppe Tb og Cb.  
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2.2.1.10.1.  Dersom innretninger med automatisk justering av slitasje er montert, skal de, etter at de har blitt varme og 

deretter avkjølt, kunne rulle fritt som fastsatt i nr. 2.3.4 i vedlegg II etter type I-prøvingen, som også er angitt i 

nr. 1.3 i samme vedlegg. 

 Slik slitasje på driftsbremsenes belegg, tromler og skiver skal lett kunne kontrolleres fra utsiden eller 

undersiden av kjøretøyet utelukkende ved hjelp av det verktøy eller utstyr som normalt leveres med kjøretøyet, 

for eksempel ved hjelp av passende inspeksjonshull eller på annen måte. Alternativt kan varsellyd eller -lys 

som forteller føreren på førerplassen når belegget må skiftes, godtas. 

2.2.1.10.2.  Kravene i nr. 2.2.1.10 og 2.2.1.10.1 gjelder ikke for brems i olje som er utformet for å vare hele kjøretøyets 

levetid uten ettersyn. 

2.2.1.11. I hydrauliske bremseanlegg gjelder følgende: 

2.2.1.11.1.  Væskebeholdernes påfyllingsåpninger skal være lett tilgjengelige; dessuten skal reservevæskebeholderne være 

slik konstruert at reservevæskenivået lett kan kontrolleres uten at beholderne må åpnes. Dersom sistnevnte 

vilkår ikke er oppfylt, skal et rødt varsellys som angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 fortelle føreren når væskenivået er så 

lavt at det kan oppstå feil i bremseanlegget. 

2.2.1.11.2.  Ved svikt i den hydrauliske overføringen som gjør at den fastsatte bremsevirkningen for driftsbremseanlegget 

ikke kan oppnås, skal føreren varsles ved en innretning som omfatter et varsellys som angitt i nr. 2.2.1.29.1.1. 

Alternativt kan det tillates at denne innretningen lyser når væskenivået i beholderen kommer under et visst nivå 

angitt av produsenten. 

2.2.1.11.3.  Den typen væske som skal benyttes i hydrauliske bremseanlegg, skal være merket med symbolet angitt i figur 

1 eller 2 i standarden ISO 9128:2006. Symbolet skal festes ikke mer enn 100 mm fra væskebeholdernes 

påfyllingsåpninger, i samsvar med kravene fastsatt på bakgrunn av artikkel 17 nr. 2 bokstav k) og nr. 5 i 

forordning (EU) nr. 167/2013. Ytterligere opplysninger kan gis av produsentene. Dette kravet gjelder bare 

kjøretøyer med en egen påfyllingsåpning for bremsevæske. 

2.2.1.12.  Varslingsinnretning 

2.2.1.12.1.  Alle kjøretøyer som er utstyrt med et driftsbremseanlegg som aktiveres fra en energibeholder, skal, dersom den 

fastsatte nødbremsevirkningen ikke kan oppnås uten bruk av lagret energi, i tillegg til et eventuelt manometer 

være utstyrt med en varslingsinnretning som avgir et lys- eller lydsignal når den lagrede energien i noen del av 

anlegget reduseres til et nivå som uten etterfylling av beholderen og uansett kjøretøyets belastning sikrer at 

betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget etter fire fullbremsinger kan aktiveres en femte gang med den 

fastsatte nødbremsevirkning (uten svikt i driftsbremsens kraftoverføring og med bremsene justert så tett som 

mulig). Varslingsinnretningen skal være direkte og permanent koplet til kretsen. Når motoren går under 

normale driftsforhold, og det ikke er noen feil i bremseanlegget, skal varslingsinnretningen ikke gi noe signal 

annet enn i den tiden det tar å etterfylle energibeholderen(e) etter at motoren er startet. 

2.2.1.12.1.1. For kjøretøyer som anses å oppfylle kravene i nr. 2.2.1.4.1 bare ved å oppfylle vilkårene i nr. 1.2.2 i avsnitt C i 

vedlegg IV, skal imidlertid varslingsinnretningen i tillegg til et lyssignal omfatte et lydsignal. Innretningene 

behøver ikke å virke samtidig, forutsatt at begge oppfyller ovenstående krav, og at lydsignalet ikke aktiveres 

før lyssignalet. 

2.2.1.12.2.  Lydinnretningen kan settes ut av drift når parkeringsbremsen er aktivert og/eller når velgeren til en eventuell 

automatisk girkasse er i parkeringsstilling, etter produsentens valg. 

2.2.1.13.  Når bruk av en hjelpekraftkilde er helt nødvendig for at et bremseanlegg skal virke, skal energireserven, med 

forbehold for kravene fastsatt i nr. 2.1.2.3, være slik at bremsevirkningen ved motorstopp eller svikt i driften av 

kraftkilden fortsatt skal være tilstrekkelig til at kjøretøyet kan stanses på de fastsatte vilkår. Dersom førerens 

muskelkraft ved aktivering av parkeringsbremseanlegget forsterkes av en hjelpekraft, skal aktiveringen av 
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parkeringsbremseanlegget, dersom hjelpeinnretningen svikter, om nødvendig sikres ved bruk av en energire-

serve som er uavhengig av den vanligvis benyttede hjelpekraft. Energireserven kan være den samme som for 

driftsbremseanlegget. 

2.2.1.14.  For traktorer som er godkjent for å trekke en tilhenger utstyrt med en brems som betjenes av traktorens fører, 

skal traktorens driftsbremseanlegg være utstyrt med en innretning som er utformet slik at det fortsatt er mulig å 

bremse tilhengeren med den virkning som er fastsatt for nødbremseanlegget, dersom det oppstår svikt i 

tilhengerens bremseanlegg eller brudd på mateledningen (eller på en annen type forbindelse som benyttes) 

mellom traktoren og tilhengeren; det er med henblikk på dette særskilt fastsatt at denne innretningen skal være 

montert på traktorens driftsbremseanlegg slik at traktoren fortsatt kan bremses av driftsbremseanlegget med 

den bremsevirkning som er fastsatt for driftsbremseanlegget. 

2.2.1.15.  Det pneumatiske eller hydrauliske hjelpeutstyret skal tilføres energi på en slik måte at de fastsatte 

ytelsesverdiene kan oppnås når det er i bruk, og slik at hjelpeutstyrets drift, selv ved skade på energikilden, 

ikke kan føre til at energireservene som forsyner bremseanleggene, blir mindre enn nivået angitt i nr. 2.2.1.12. 

2.2.1.16.  En traktor som er godkjent for å trekke et kjøretøy i gruppe R2, R3, R4 eller S2, skal oppfylle følgende vilkår: 

2.2.1.16.1.  Når traktorens driftsbremseanlegg aktiveres, skal dette også sikre regulerbar bremsing av tilhengeren; se også 

nr. 2.2.1.18.4. 

2.2.1.16.2.  Når traktorens nødbremseanlegg aktiveres, skal dette også sikre bremsing av tilhengeren. For traktorer i gruppe 

Tb og Cb skal bremsevirkningen kunne reguleres. 

2.2.1.16.3.  Dersom det oppstår feil i traktorens driftsbremseanlegg, og dette består av minst to uavhengige deler, skal den 

eller de delene som ikke berøres av feilen, helt eller delvis kunne aktivere tilhengerens bremser. Dette kravet 

gjelder ikke der de to uavhengige delene består av én del som bremser hjulene på venstre side og én del som 

bremser hjulene på høyre side, der konstruksjonen har som mål å tillate differensialbremsing for å svinge under 

arbeid. Dersom traktorens driftsbremseanlegg i dette tilfellet skulle svikte, skal nødbremseanlegget helt eller 

delvis kunne aktivere tilhengerens bremser. Dersom denne virkningen oppnås med en ventil som normalt står i 

nøytral stilling, kan en slik ventil brukes bare dersom dens virkemåte lett kan kontrolleres av føreren uten bruk 

av verktøy, enten fra innsiden av førerhuset eller utsiden av kjøretøyet. 

2.2.1.17.  Ytterligere krav som gjelder traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere med trykkluftbremseanlegg 

2.2.1.17.1.  Ved feil (f.eks. brudd) i en av de pneumatiske forbindelsesledningene eller avbrudd eller feil i den elektriske 

styreledningen skal det likevel være mulig for føreren å helt eller delvis aktivere tilhengerens bremser, ved 

hjelp av enten betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget eller betjeningsinnretningen for nødbremse-

anlegget, med mindre feilen automatisk tilsetter tilhengerens bremser med den bremsevirkning som er fastsatt i 

nr. 3.2.3 i vedlegg II. 

2.2.1.17.2.  Den automatiske bremsingen i nr. 2.2.1.17.1 skal anses å være oppnådd når følgende vilkår er oppfylt: 

2.2.1.17.2.1.  Når den aktuelle bremsebetjeningsinnretningen blant dem nevnt i nr. 2.2.1.17.1 er fullt aktivert, skal trykket i 

mateledningen falle til 150 kPa innen to sekunder; når bremsebetjeningsinnretningen slippes, skal mateled-

ningen igjen bli trykksatt. 

2.2.1.17.2.2.  Når mateledningen tømmes med en takt på minst 100 kPa per sekund, skal tilhengerens automatiske 

bremseanlegg tre i funksjon før trykket i mateledningen faller til 200 kPa. 

2.2.1.17.3.  Ved feil på en av styreledningene som kopler sammen to kjøretøyer utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.2, skal 

den styreledningen som ikke er berørt av feilen, automatisk sikre bremsevirkningen fastsatt for tilhengeren i  

nr. 3.2.3 i vedlegg II. 

2.2.1.17.4.  Dersom et pneumatisk driftsbremseanlegg omfatter to eller flere uavhengige kretser, skal alle lekkasjer mellom 

disse kretsene ved eller etter betjeningsinnretningen kontinuerlig ventileres til friluft.  
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2.2.1.18.  Ytterligere krav som gjelder traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere med hydrauliske bremseanlegg 

2.2.1.18.1.  Trykket skal alltid være 0 kPa ved begge koplingshoder når motoren ikke er i gang. 

2.2.1.18.2.  Styreledningstrykket på koplingshodet skal alltid være 0+200 kPa når motoren er i gang og ingen bremsekraft er 

aktivert. 

2.2.1.18.3.  Når motoren er i gang, skal det være mulig å generere et trykk på koplingshodet på tilleggsledningen på minst 

1 500 kPa, men ikke over 3 500 kPa. 

2.2.1.18.4.  Som unntak fra kravet i nr. 2.2.1.16.1 er regulerbar bremsing av tilhengeren bare påkrevd når traktorens 

driftsbremseanlegg er aktivert mens motoren er i gang. 

2.2.1.18.5.  Ved feil (f.eks. brudd eller lekkasje) på tilleggsledningen skal det likevel være mulig for føreren å helt eller 

delvis aktivere tilhengerens bremser, enten ved hjelp av betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget eller 

betjeningsinnretningen for nødbremseanlegget, med mindre feilen automatisk aktiverer tilhengerens bremser 

med den bremsevirkning som er fastsatt i nr. 3.2.3 i vedlegg II. 

2.2.1.18.6.  Ved feil (f.eks. brudd eller lekkasje) på styreledningen skal trykket i tilleggsledningen falle til 1 000 kPa innen 

to sekunder etter at betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget er fullt aktivert; når betjeningsinnretningen 

for driftsbremseanlegget slippes, skal tilleggsledningen igjen bli trykksatt (se også nr. 2.2.2.15.3). 

2.2.1.18.7.  Trykket i tilleggsledningen skal falle fra sin høyeste verdi på 0+300 kPa innen ett sekund etter at betjenings-

innretningen for parkeringsbremseanlegget er fullt aktivert. 

 For å kontrollere tømmingstiden koples tilleggsledningen på tilhengersimulatoren i samsvar med nr. 3.6.2.1 i 

vedlegg III til traktorens tilleggsledning. 

 Simulatorens akkumulatorer lades deretter til den maksimale verdi generert av traktoren med motoren i gang 

og avluftingsinnretningen (nr. 1.1 i tillegg 2 til vedlegg III) helt lukket. 

2.2.1.18.8.  For å kunne kople til og fra de hydrauliske forbindelsesledningene selv når motoren er i gang og parkerings-

bremseanlegget er aktivert, kan en hensiktsmessig innretning monteres på traktoren. 

 Denne innretningen skal være utformet og konstruert slik at trykket i forbindelsesledningene går tilbake til 

hvilestilling senest når betjeningsinnretningen (f.eks. trykknappen) på denne innretningen automatisk løses 

(f.eks. ventil som automatisk går tilbake til normal driftsstilling). 

2.2.1.18.9.  Traktorer som trekker en tilhenger i gruppe R eller S, og som kan oppfylle kravene til bremsevirkning for 

driftsbremseanlegget og/eller parkeringsbremseanlegget og/eller det automatiske bremseanlegget bare ved 

tilførsel av energi som lagres i en innretning for lagring av hydraulisk energi, skal være utstyrt med en kopling 

i henhold til ISO 7638:2003 for å kunne angi lavt nivå av lagret energi på tilhengeren som denne mottar, som 

fastsatt i nr. 2.2.2.15.1.1, ved hjelp av et eget varslingssignal via pol nr. 5 på den elektriske koplingen som er i 

samsvar med ISO 7638:2003 som angitt i nr. 2.2.1.29.2.2 (se også nr. 2.2.2.15.1). Koplingen i henhold til 

ISO 7638:2003 kan etter behov brukes med 5 poler eller 7 poler. 

2.2.1.19.  For en traktor som er godkjent for å trekke en tilhenger i gruppe R3, R4 eller S2, skal tilhengerens drifts-

bremseanlegg kunne aktiveres bare sammen med traktorens drifts-, nød- eller parkeringsbremseanlegg. 

Automatisk betjening av tilhengerens bremser alene er imidlertid tillatt dersom aktiveringen av tilhengerens 

bremser igangsettes automatisk av traktoren utelukkende i den hensikt å stabilisere kjøretøyet. 

2.2.1.19.1.  Som unntak fra nr. 2.2.1.19 kan det med henblikk på å forbedre kjøretøykombinasjonens kjøreatferd ved å 

endre koplingskraften mellom traktoren og tilhengeren tillates at tilhengerens bremser automatisk aktiveres i 

inntil 5 sekunder uten at drifts-, nød- eller parkeringsbremseanlegget er aktivert.  
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2.2.1.20.  Dersom nr. 3.1.3 i vedlegg II kan oppfylles bare ved å oppfylle vilkårene angitt i nr. 3.1.3.4.1.1 i vedlegg II, 

2.2.1.20.1.  skal det i forbindelse med trykkluftbremseanlegg overføres et styreledningstrykk (eller tilsvarende digital 

verdi) på minst 650 kPa ved full aktivering av en enkelt betjeningsinnretning som også omfatter traktorens 

parkeringsbremseanlegg. Dette skal også sikres når tenningsbryteren er slått av og/eller nøkkelen er fjernet, 

2.2.1.20.2.  skal det i forbindelse med hydrauliske bremseanlegg, når en enkelt betjeningsinnretning er fullt aktivert, 

genereres et trykk på 0+100 kPa på tilleggsledningen. 

2.2.1.21.  Blokkeringsfrie bremseanlegg for traktorer i gruppe Tb 

2.2.1.21.1.  Traktorer i gruppe Tb med en høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t skal være utstyrt med 

blokkeringsfrie bremseanlegg i gruppe 1 i samsvar med kravene i vedlegg XI. 

2.2.1.21.2.  Traktorer i gruppe Tb med en høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t og høyst 60 km/t skal være 

utstyrt med blokkeringsfrie bremseanlegg i gruppe 1 i samsvar med kravene i vedlegg XI 

a)  for nye kjøretøytyper fra og med 1. januar 2020, og 

b)  for nye kjøretøyer fra og med 1. januar 2021. 

2.2.1.22.  Traktorer som er godkjent for å trekke en tilhenger utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg, skal også 

være utstyrt med en særlig elektrisk kopling som skal være i samsvar med ISO 7638:2003, for den elektriske 

styringsenheten. Koplingen i henhold til ISO 7638:2003 kan etter behov brukes med 5 poler eller 7 poler. 

2.2.1,23.  Dersom traktorer som ikke er nevnt i nr. 2.2.1.21.1 og 2.2.1.21.2, er utstyrt med blokkeringsfrie bremseanlegg, 

skal de oppfylle kravene i vedlegg XI. 

2.2.1.24.  Kravene i vedlegg X får anvendelse på sikkerhetsaspektene ved alle komplekse elektroniske systemer for 

kjøretøybetjening som utgjør eller inngår i bremsefunksjonens styringsenhet, herunder systemer som benytter 

bremseanlegg for automatisk styrt bremsing eller selektiv bremsing. 

2.2.1.25.  For traktorer i gruppe Tb med en høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t skal driftsbremseanlegget, 

uansett om det er forbundet med nødbremseanlegget, være slik innrettet at et tilstrekkelig antall hjul fortsatt 

bremses når driftsbremseanleggets betjeningsinnretning aktiveres ved svikt i en del av overføringen; disse 

hjulene skal være valgt slik at driftsbremseanleggets gjenværende bremsevirkning oppfyller kravene i nr. 3.1.4 

i vedlegg II. 

 Den eller de delene som ikke er berørt av svikten, skal kunne helt eller delvis aktivere tilhengerens bremser. 

2.2.1.25.1.  Ved feil på en del av et hydraulisk overføringssystem skal føreren varsles ved en innretning som omfatter et 

varsellys som angitt i nr. 2.2.1.29.1.1. Alternativt kan det tillates at denne innretningen lyser når væskenivået i 

beholderen kommer under et visst nivå angitt av produsenten. 

2.2.1.26.  Særlige tilleggskrav til parkeringsbremseanleggets elektriske overføring 

2.2.1.26.1.  Traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t 

2.2.1.26.1.1.  Ved feil på den elektriske overføringen skal enhver utilsiktet aktivering av parkeringsbremseanlegget 

forhindres.  



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/93 

 

2.2.1.26.1.2.  Ved elektrisk feil på betjeningsinnretningen eller brudd på en ledning i den elektriske styringsenheten utenfor 

den eller de elektriske styringsenhetene, med unntak av energitilførselen, skal det fortsatt være mulig å aktivere 

parkeringsbremseanlegget fra førersetet og dermed å holde det lastede kjøretøyet i ro i en oppover- eller 

nedoverhelling på 8 %. 

2.2.1.26.2.  Traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 60 km/t 

2.2.1.26.2.1.  Ved elektrisk feil på betjeningsinnretningen eller brudd på en ledning i den elektriske styringsenheten utenfor 

styreenheten(e), med unntak av energitilførselen, 

2.2.1.26.2.1.1.  skal enhver utilsiktet aktivering av parkeringsbremseanlegget ved en kjøretøyhastighet på over 10 km/t 

forhindres, 

2.2.1.26.2.1.2.  skal det fortsatt være mulig å aktivere parkeringsbremseanlegget fra førersetet og dermed holde det lastede 

kjøretøyet i ro i en oppover- eller nedoverhelling på 8 %. 

2.2.1.26.3.  Som alternativ til ytelseskravene til parkeringsbremsen i henhold til nr. 2.2.1.26.1.2 og 2.2.1.26.2.1 er 

automatisk aktivering av parkeringsbremseanlegget tillatt når kjøretøyet er i ro, forutsatt at ovennevnte 

bremsevirkning oppnås, og at parkeringsbremseanlegget når det er aktivert, fortsatt er aktivert uavhengig av 

tenningsbryterens stilling. I dette alternativet skal parkeringsbremsen løses automatisk så snart føreren setter 

kjøretøyet i bevegelse igjen. 

2.2.1.26.4.  Om nødvendig skal det også være mulig å løse parkeringsbremsen ved hjelp av verktøy og/eller en 

hjelpeinnretning som finnes i eller er montert på kjøretøyet. 

2.2.1.26.5.  Ved brudd på en ledning i den elektriske overføringen eller en elektrisk feil i styreinnretningen for parkerings-

bremseanlegget skal føreren varsles ved det gule varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.2. Ved brudd i en ledning i 

parkeringsbremseanleggets elektriske styringsenhet skal det gule varsellyset lyse så snart bruddet inntreffer, 

eller, for traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 60 km/t, senest når den relevante 

bremsebetjeningsinnretning aktiveres. Ved en slik elektrisk feil i betjeningsinnretningen eller brudd på en 

ledning utenfor den eller de elektroniske styreenhetene, med unntak av energitilførselen, skal føreren dessuten 

varsles ved at varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 blinker så lenge tenningsbryteren er i «på»-stilling, og deretter 

i minst 10 sekunder, og betjeningsinnretningen er aktivert. 

 Dersom parkeringsbremseanlegget imidlertid oppdager at parkeringsbremseanlegget er korrekt aktivert, kan 

blinkingen av varsellyset undertrykkes og et ikke-blinkende rødt lys brukes for å angi at parkeringsbremse-

anlegget er aktivert. 

 Dersom aktivering av parkeringsbremseanlegget normalt angis av et eget varsellys som oppfyller alle kravene i 

nr. 2.2.1.29.3, skal dette lyset brukes til å oppfylle ovennevnte krav om et rødt lys. 

2.2.1.26.6.  Hjelpeutstyr kan tilføres energi fra parkeringsbremseanleggets elektriske overføring forutsatt at 

energitilførselen er tilstrekkelig til at parkeringsbremseanlegget kan aktiveres og samtidig forsyne alt annet 

strømforbrukende utstyr i kjøretøyet ved normal drift. Dersom energireserven også brukes av driftsbremse-

anlegget, får dessuten kravene i nr. 4.1.7 i vedlegg XII anvendelse. 

2.2.1.26.7.  Etter at tenningsbryteren som styrer den elektriske energien til bremseutstyret, er slått av og nøkkelen fjernet, 

skal det fortsatt være mulig å aktivere parkeringsbremseanlegget, men ikke å løse det. 

 Det er tillatt å løse parkeringsbremseanlegget dersom betjeningsinnretningen må låses opp mekanisk for å 

kunne løse parkeringsbremseanlegget. 

2.2.1.27.  Kravene i vedlegg XII får anvendelse på kjøretøyer med elektronisk styrte bremseanlegg og kjøretøyer med 

«datakommunikasjon» via pol nr. 6 og 7 på koplingen i henhold til ISO 7638.  
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2.2.1.28.  Særlige krav til koplingskraftregulatoren 

2.2.1.28.1.  Koplingskraften tillates styrt bare fra traktoren. 

2.2.1.28.2.  Koplingskraftregulatoren skal redusere forskjellen mellom traktorens og tilhengerens dynamiske bremse-

virkning. Koplingskraftregulatorens virkemåte skal kontrolleres ved typegodkjenning. Metoden for denne 

kontrollen skal avtales mellom kjøretøyprodusenten og den tekniske instansen, og vurderingsmetoden og 

resultatene skal vedlegges typegodkjenningsrapporten. 

2.2.1.28.2.1.  Koplingskraftregulatoren kan styre bremsevirkningen TM/FM (nr. 2 i tillegg 1 til vedlegg II) og/eller 

bremsebelastningsverdien(e) for tilhengeren. For traktorer utstyrt med to styreledninger i henhold til  

nr. 2.1.4.1.2 i dette vedlegg skal begge signaler gjennomgå de samme kontrolljusteringene. 

2.2.1.28.2.2.  Koplingskraftregulatoren skal ikke hindre aktivering av høyest mulige bremsetrykk. 

2.2.1.28.3.  Kjøretøyet skal oppfylle kravene til kompatibilitet i lastet tilstand i tillegg 1 til vedlegg II, men for å oppnå 

målene i nr. 2.2.1.28.2 kan kjøretøyet avvike fra disse kravene når koplingskraftregulatoren er aktivert. 

2.2.1.28.4.  En feil på koplingskraftregulatoren skal påvises og angis overfor føreren ved et gult varsellys som angitt i  

nr. 2.2.1.29.1.2. Ved feil skal de relevante kravene i tillegg 1 til vedlegg II oppfylles. 

2.2.1.28.5.  Når koplingskraftregulatoren foretar etterstilling, skal dette angis ved det gule varsellyset angitt i  

nr. 2.2.1.29.1.2 dersom etterstillingen overstiger henholdsvis 150 kPa (pneumatiske systemer) og 2 600 kPa 

(hydrauliske systemer) av nominell belastningsverdi inntil en grense (i pm) på henholdsvis 650 kPa (eller 

tilsvarende digitale belastningsverdi) og 11 500 kPa (hydraulisk). Ved en verdi på over henholdsvis 650 kPa og 

11 500 kPa (hydrauliske systemer) skal varselet gis dersom etterstillingen medfører at innslagspunktet ligger 

utenfor kompatibilitetsområdene for lastede traktorer angitt i tillegg 1 til vedlegg II. 

2.2.1.28.6.  En koplingskraftregulator skal bare kontrollere koplingskraften som genereres av traktorens og tilhengerens 

driftsbremseanlegg. Koplingskraft som følger av et mellomakselbremseanleggs bremsevirkning, skal ikke 

etterstilles av driftsbremseanlegget på verken traktoren eller tilhengeren. Mellomakselbremseanlegg anses ikke 

som en del av driftsbremseanlegg. 

2.2.1.29.  Varslingssignal ved feil eller mangler ved bremseanlegget 

 Kravene til varsellys som skal varsle føreren om visse bestemte feil eller mangler ved bremseutstyret på 

traktoren eller tilhengeren, er fastsatt i nr. 2.2.1.29.1–2.2.1.29.6.3. Funksjonen til disse varsellysene skal 

utelukkende være å angi feil eller mangler ved bremseutstyret. Varsellyset beskrevet i nr. 2.2.1.29.6 kan 

dessuten brukes til å angi feil eller mangler ved understellet. 

2.2.1.29.1.  Traktorer skal ha følgende varsellys for bremsefeil og -svikt: 

2.2.1.29.1.1.  Et rødt varsellys i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 18 nr. 2 bokstav l), s) og q) og nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 167/2013 som angir feil ved kjøretøyets bremseutstyr, som angitt i andre numre i dette 

vedlegg og i vedlegg V, VII, IX og XIII, som hindrer oppnåelse av den bremsevirkning som er fastsatt for 

driftsbremseanlegget, eller virkningen av minst én av to uavhengige driftsbremsekretser. 

2.2.1.29.1.2.  Dersom det er relevant, et gult varsellys i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 18 nr. 2 

bokstav l), s) og q) og nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013, som angir en elektrisk påvist feil i kjøretøyets 

bremseutstyr som ikke angis av varsellyset nevnt i nr. 2.2.1.29.1.1. 

2.2.1.29.2.  Traktorer utstyrt med en elektrisk styreledning og/eller som er godkjent for å trekke en tilhenger utstyrt med en 

elektrisk styringsenhet, skal ha et eget varslingssignal i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 

18 nr. 2 bokstav l), s) og q) og nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 for å varsle om feil i den elektriske 

styringsenheten til tilhengerens bremseutstyr. Signalet skal aktiveres fra tilhengeren via pol nr. 5 på den 
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elektriske koplingen i henhold til ISO 7638:2003, og i alle tilfeller skal signalet som overføres fra tilhengeren, 

vises på traktoren uten vesentlig forsinkelse eller endring. Dette varsellyset skal ikke lyse når det er tilkoplet en 

tilhenger uten elektrisk styreledning og/eller elektrisk styringsenhet eller når ingen tilhenger er tilkoplet. Denne 

funksjonen skal være automatisk. 

2.2.1.29.2.1.  Dersom en traktor er utstyrt med en elektrisk styreledning, skal varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1, når 

traktoren er elektrisk koplet til en tilhenger, også brukes til å varsle om visse særskilte feil ved bremseutstyret 

på tilhengeren når tilhengeren avgir tilsvarende opplysninger om feil via datakommunikasjonsdelen av den 

elektriske styreledningen. Denne angivelsen skal komme i tillegg til varslingssignalet angitt i nr. 2.2.1.29.2. I 

stedet for å bruke varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 og det tilhørende varslingssignalet nevnt over kan et eget 

varslingssignal i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 18 nr. 2 bokstav l), s) og q) og nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 167/2013 aktiveres i traktoren for å varsle om slike feil ved bremseutstyret på tilhengeren. 

2.2.1.29.2.2.  For å kunne varsle om lavt nivå av lagret energi i tilhengeren i henhold til nr. 2.2.2.15.1.1 og 2.2.2.15.2 skal 

traktorer utstyrt med en elektrisk kopling som er i samsvar med ISO 7638:2003, vise det særlige gule 

varsellyset nevnt i nr. 2.2.1.29.2 til føreren når varslingssignalet overføres til traktoren fra tilhengeren via pol 

nr. 5 på den elektriske koplingen som er i samsvar med ISO 7638:2003. 

2.2.1.29.3.  Dersom ikke annet er angitt, 

2.2.1.29.3.1.  skal føreren varsles om bestemte feil eller mangler gjennom ovennevnte varslingssignal(er) senest når den 

relevante bremsebetjeningsinnretningen aktiveres, 

2.2.1.29.3.2.  skal varsellyset eller varsellysene lyse så lenge feilen eller mangelen vedvarer og tenningsbryteren er i «på»-

stilling, 

2.2.1.29.3.3.  skal varsellyset være konstant (ikke blinkende). 

2.2.1.29.4.  Varsellyset skal være synlig også om dagen; føreren skal fra førersetet lett kunne kontrollere at varslingsinn-

retningene er i tilfredsstillende stand; feil på en komponent i varslingsinnretningen skal ikke svekke 

bremseanleggets ytelse. 

2.2.1.29.5.  Varsellyset nevnt over skal lyse når det elektriske utstyret i kjøretøyet (og bremseanlegget) blir tilført strøm. 

Når kjøretøyet er i ro, skal bremseanlegget verifisere at ingen av de angitte feilene eller manglene er til stede 

før signalene slukkes. Bestemte typer feil eller mangler som bør aktivere ovennevnte varslingssignaler, men 

som ikke påvises under statiske forhold, skal lagres når de oppdages og vises ved oppstart og til enhver tid når 

tenningsbryteren er i «på»-stilling, så lenge feilen eller manglene vedvarer. 

2.2.1.29.6.  Uspesifiserte feil eller mangler eller andre opplysninger om traktorens bremser eller understell kan varsles ved 

signalet angitt i nr. 2.2.1.29.1.2, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

2.2.1.29.6.1.  Kjøretøyet er i ro. 

2.2.1.29.6.2.  Signalet har, etter at bremseanlegget er tilført strøm, angitt i henhold til framgangsmåten beskrevet i  

nr. 2.2.1.29.5 at ingen bestemt feil (eller mangel) er påvist. 

2.2.1.29.6.3.  Uspesifiserte feil og andre opplysninger skal varsles ved at varsellyset blinker. Varsellyset skal imidlertid 

slukkes når kjøretøyet oppnår en fart på over 10 km/t. 

2.2.1.30.  Funksjonssvikt i den elektriske styringsenheten skal ikke medføre at bremsene tilsettes i strid med førerens 

hensikt. 

2.2.1.31.  Traktorer utstyrt med hydrostatisk drift skal enten oppfylle alle relevante krav i dette vedlegg eller i  

vedlegg IX.  
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2.2.2.  Kjøretøyer i gruppe R og S 

2.2.2.1.  Kjøretøyer i gruppe R1a, R1b (der summen av største tekniske tillatte masse på hver aksel ikke overstiger  

750 kg), S1a og S1b (der summen av største tekniske tillatte masse på hver aksel ikke overstiger 750 kg) 

trenger ikke utstyres med driftsbremseanlegg. Dersom kjøretøyer i disse gruppene er utstyrt med driftsbremse-

anlegg, skal imidlertid anlegget oppfylle de samme kravene som kjøretøyer i gruppe R2 eller S2, alt etter hva 

som er relevant. 

2.2.2.2.  Kjøretøyer i gruppe R1b og S1b (der summen av største tillatte masse på hver aksel overstiger 750 kg) og R2 

skal utstyres med driftsbremseanlegg som er enten gjennomgående, halvt gjennomgående eller av påløpstypen. 

Dersom kjøretøyer i disse gruppene imidlertid har et driftsbremseanlegg av den gjennomgående eller halvt 

gjennomgående typen, skal de oppfylle de samme kravene som kjøretøyer i gruppe R3. 

2.2.2.3.  Når en tilhenger tilhører gruppe R3, R4 eller S2, skal driftsbremseanlegget være gjennomgående eller halvt 

gjennomgående. 

2.2.2.3.1.  Som et unntak fra kravet i nr. 2.2.2.3 kan et påløpsbremseanlegg monteres på kjøretøyer i gruppe R3a og S2a 

med en største masse på høyst 8 000 kg på følgende vilkår: 

2.2.2.3.1.1. Konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t når bremsene ikke virker på alle hjulene. 

2.2.2.3.1.2. Konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t når bremsene virker på alle hjulene. 

2.2.2.3.1.3. Bak på tilhengere i gruppe R3a som er utstyrt med påløpsbremser, skal det festes en plate (150 mm i diameter) 

av holdbart materiale som angir høyeste konstruksjonshastighet. Her skal det stå 30 eller 40 km/t, alt etter hva 

som er relevant, eller 20 eller 25 mph i medlemsstater der britiske måleenheter fortsatt er i bruk. 

2.2.2.4.  Driftsbremseanlegget skal 

2.2.2.4.1.  virke på minst to hjul på hver aksel for tilhengere i gruppe Rb og Sb, 

2.2.2.4.2.  fordele sin virkning mellom akslene på en hensiktsmessig måte, 

2.2.2.4.3.  omfatte en lufte- og tømmeinnretning på et egnet og lett tilgjengelig sted i minst en av trykklufttankene, 

dersom slike er montert. 

2.5.2.2.  Ethvert bremseanleggs virkning skal være fordelt på hjulene på samme aksel symmetrisk i forhold til 

tilhengerens midtplan i lengderetningen. 

2.2.2.5.1.  For kjøretøyer med vesentlig forskjellige hjullaster på venstre og høyre side av kjøretøyet kan imidlertid 

bremseanleggets virkning avvike tilsvarende fra den symmetriske bremsekraftfordelingen. 

2.2.2.6.  Funksjonssvikt i den elektriske styringsenheten skal ikke medføre at bremsene tilsettes i strid med førerens 

hensikt. 

2.2.2.7.  De bremseflatene som er nødvendige for å oppnå den fastsatte bremsevirkningen, skal være konstant i kontakt 

med hjulene, enten gjennom fast montering eller gjennom komponenter med god funksjonssikkerhet. 

2.2.2.8.  Slitasje på bremsene skal lett kunne etterstilles ved hjelp av et manuelt eller automatisk justeringssystem. 

Dessuten skal betjeningsinnretningen og overføringsinnretningens og bremsenes komponenter ha en vandrings-

reserve og om nødvendig muligheter for etterstilling slik at bremsevirkningen er sikret uten at det er nødvendig 

med øyeblikkelig justering når bremsene går varme eller når bremsebeleggene har nådd en viss grad av slitasje.  
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2.2.2.8.1.  Slitasje på driftsbremsene skal automatisk etterstilles. Det er imidlertid valgfritt å montere automatiske 

justeringsinnretninger på kjøretøyer i gruppe R1, R2, R3a, S1 og S2a. Bremser utstyrt med automatiske 

bremsejusteringsinnretninger skal, etter at de har blitt varme og deretter avkjølt, kunne rulle fritt som fastsatt i 

nr. 2.5.6 i vedlegg II etter type I- eller type III-prøvingen, alt etter hva som er relevant, også som angitt i 

samme vedlegg. 

2.2.2.8.1.1.  For tilhengere i gruppe 

– R3a, R4a, S2a og 

– R3b, R4b og S2b dersom summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel ikke overstiger 10 000 kg, 

 skal ytelseskravene i nr. 2.2.2.8.1 anses å være oppfylt når kravene i nr. 2.5.6 i vedlegg II er oppfylt. Inntil det 

vedtas ensartede tekniske bestemmelser om vurdering av virkemåten for det automatiske bremsejusterings-

systemet, skal kravet til fri rulling anses å være oppfylt når dette vilkåret er oppfylt under alle bremseprøvinger 

fastsatt for den tilhengeren. 

2.2.2.8.1.2.  For tilhengere i gruppe R3b, R4b og S2b der summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel overstiger 

10 000 kg, skal ytelseskravene i nr. 2.2.2.8.1 anses å være oppfylt når kravene i nr. 2.5.6 i vedlegg II er oppfylt. 

2.2.2.9.  Bremseanlegget skal være slik utformet at tilhengeren automatisk blir stanset i tilfelle brudd på koplingen 

under kjøring. 

2.2.2.9.1.  Kjøretøyer i gruppe R1 og S1 som ikke har bremseanlegg, skal i tillegg til hovedkoplingsinnretningen være 

utstyrt med en tilleggskopling (kjetting, vaier osv.) som ved brudd på hovedkoplingen kan forhindre at 

tilhengerdraget berører bakken, og som bevarer en viss styreevne for tilhengeren. 

2.2.2.9.2.  Kjøretøyer i gruppe R1, R2, R3a, S1 og S2a der et påløpsbremseanlegg er montert, skal være utstyrt med en 

innretning (kjetting, vaier osv.) som ved brudd på koplingen kan aktivere tilhengerens bremser. 

2.2.2.9.3.  På tilhengere med et hydraulisk bremseanlegg skal forbindelsesledningene, som angitt i nr. 2.1.5.1.1 og 

2.1.5.1.2, koples fra traktoren eller tilhengeren med en ubetydelig lekkasje under frakoplingen. Kraften for å 

kople fra en enkelt forbindelsesledning skal ikke overstige verdiene angitt i ISO 5675:2008. Ved avvik fra 

verdiene fastsatt i nr. 4.2.4 i nevnte standard skal frakoplingskraften for begge ledninger ikke overstige 2500 N. 

2.2.2.10.  På alle tilhengere som skal være utstyrt med et driftsbremseanlegg, skal parkeringsbremsing være sikret også 

når tilhengeren er skilt fra traktoren. Parkeringsbremseanlegget skal kunne aktiveres av en person som står på 

bakken. 

2.2.2.11.  Dersom tilhengeren er utstyrt med en innretning som gjør det mulig å avbryte aktiveringen av bremseanlegget, 

med unntak av parkeringsbremseanlegget, skal innretningen være utformet og konstruert slik at den automatisk 

går tilbake til hvilestilling senest når tilhengeren på nytt tilføres trykkluft, hydraulikkolje eller elektrisk kraft. 

2.2.2.12.  På alle tilhengere som er utstyrt med et hydraulisk driftsbremseanlegg, skal bremseanlegget være utformet slik 

at parkerings- eller driftsbremseanlegget automatisk aktiveres når tilleggsledningen koples fra. 

2.2.2.13.  Kjøretøyer i gruppe R3, R4 og S2 skal oppfylle vilkårene angitt i nr. 2.2.1.17.2.2 for trykkluftbremseanlegg 

eller i nr. 2.2.2.15.3 for hydrauliske bremseanlegg. 

2.2.2.14.  Dersom hjelpeutstyret tilføres energi fra driftsbremseanlegget, skal driftsbremseanlegget være beskyttet for å 

sikre at trykket i driftsbremsens lagringsenhet(er) opprettholdes til minst 80 % av styreledningens påkrevde 

trykk eller den tilsvarende digitale belastningsverdi som angitt i henholdsvis nr. 2.2.3.2 og 2.2.3.3 i vedlegg II.  
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2.2.2.15.  I tillegg til det ovennevnte skal tilhengere med hydrauliske bremseanlegg oppfylle følgende krav: 

2.2.2.15.1.  Dersom en tilhenger bare oppfyller kravene til driftsbremseanlegget og/eller parkeringsbremseanlegget og/eller 

automatisk bremsing ved tilførsel av energi som lagres i en innretning for lagring av hydraulisk energi, skal 

tilhengeren automatisk tilsette bremsene eller forbli bremset når den ikke er elektrisk tilkoplet (traktorens 

tenning er slått på) energitilførselen fra koplingen i henhold til ISO 7638:2003 (se også nr. 2.2.1.18.9). 

Koplingen i henhold til ISO 7638:2003 kan etter behov brukes med 5 poler eller 7 poler. 

2.2.2.15.1.1.  Dersom trykket i innretningene for lagring av hydraulisk energi faller under trykket angitt av kjøretøy-

produsenten i typegodkjenningsdokumentet, og den påkrevde bremsevirkningen ikke er sikret, skal føreren 

varsles om dette lave trykket ved et eget varsellys som angitt i nr. 2.2.1.29.2.2 via pol nr. 5 på den elektriske 

koplingen som er i samsvar med ISO 7638:2003. 

 Dette trykket skal ikke overstige 11 500 kPa. 

2.2.2.15.2.  Når trykket i tilleggsledningen har falt til 1200 kPa, skal tilhengerens automatiske bremseanlegg tre i funksjon 

(se også nr. 2.2.1.18.6). 

2.2.2.15.3.  Det kan monteres en innretning på tilhengeren som midlertidig løser bremsene dersom ingen egnet traktor er 

tilgjengelig. Tilleggsledningen skal koples til denne innretningen for dette midlertidige formål. Dersom 

tilleggsledningen koples fra denne innretningen, skal bremsene automatisk gå tilbake til aktivert tilstand. 

2.2.2.16.  Tilhengere med en høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t i gruppe R3b, R4b og S2b skal være utstyrt 

med et blokkeringsfritt bremseanlegg i henhold til vedlegg XI. Dersom største tillatte masse for tilhengerne 

overstiger 10 tonn, er bare et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe A tillatt. 

2.2.2.17.  Dersom tilhengere som ikke er nevnt i nr. 2.2.2.16, er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg, skal de 

oppfylle kravene i vedlegg XI. 

2.2.2.18.  Tilhengere utstyrt med en elektrisk styreledning og tilhengere i gruppe R3b eller R4b utstyrt med et 

blokkeringsfritt bremseanlegg skal utstyres med en særlig elektrisk kopling for bremseanlegget og det 

blokkeringsfrie bremseanlegget eller for bare ett av disse to anleggene, som er i samsvar med ISO 7638:2003. 

Tverrsnittet på lederne angitt i ISO 7638:2003 for tilhengeren kan reduseres dersom tilhengeren er utstyrt med 

en egen uavhengig sikring. Sikringens merkeverdi skal ikke overstige den merkestrømmen lederne er 

dimensjonert for. Dette unntaket gjelder ikke tilhengere som er utstyrt for å trekke en annen tilhenger. 

Feilvarslingssignaler som kreves fra tilhengeren etter denne forordning, skal aktiveres via ovennevnte kopling. 

Kravene som gjelder for tilhengere med hensyn til overføring av feilvarslingssignaler, skal være som angitt for 

traktorer i nr. 2.2.1.29.3, 2.2.1.29.4, 2.2.1.29.5 og 2.2.1.29.6. 

 Disse kjøretøyene skal merkes permanent i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 17 nr. 2 

bokstav k) og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013, for å angi bremseanleggets funksjon når koplingen i 

henhold til ISO 7638:2003 er koplet til og koplet fra. Merkingen skal plasseres slik at den er synlig ved 

tilkopling av de pneumatiske og elektriske grensesnittkoplingene. 

2.2.2.18.1.  Det er tillatt å kople bremseanlegg til en strømforsyning i tillegg til den som er tilgjengelig fra ovennevnte 

kopling i henhold til ISO 7638:2003. Dersom en ekstra strømforsyning er tilgjengelig, kommer imidlertid 

følgende bestemmelser til anvendelse: 

2.2.2.18.1.1.  Strømforsyningen via koplingen i henhold til ISO 7638:2003 skal i alle tilfeller være hovedenergikilden for 

bremseanlegget, uansett om en ekstra strømforsyning er tilkoplet. Den ekstra forsyningen skal fungere som 

reserve ved en eventuell svikt i strømforsyningen i henhold til ISO 7638:2003. 

2.2.2.18.1.2.  Den skal ikke ha negativ innvirkning på driften av bremseanlegget under normale forhold eller ved feil. 

2.2.2.18.1.3.  Ved svikt i strømforsyningen i henhold til ISO 7638:2003 skal bremseanleggets energiforbruk ikke overstige 

den største effekten som kan tas ut fra tilleggsforsyningen. 
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2.2.2.18.1.4.  Tilhengeren skal ikke ha noen merking eller etikett som viser at den er utstyrt med en ekstra strømforsyning. 

2.2.2.18.1.5.  Det er ikke tillatt med en feilvarslingsinnretning på tilhengeren for å varsle om feil på tilhengerens 

bremseanlegg når bremseanlegget drives av tilleggsforsyningen. 

2.2.2.18.1.6.  Dersom en ekstra strømforsyning er tilgjengelig, skal det være mulig å verifisere at bremseanlegget fungerer 

ved hjelp av denne strømkilden. 

2.2.2.18.1.7.  Ved svikt i den elektriske energiforsyningen fra koplingen i henhold til ISO 7638:2003 får kravene i nr. 4.2.3 i 

vedlegg XII og nr. 4.1 i vedlegg XI med hensyn til feilvarsling anvendelse uavhengig av om bremseanlegget 

drives av den ekstra strømforsyningen. 

2.2.2.19.  I tillegg til kravene i nr. 2.2.1.17.2.2 og 2.2.1.19 kan tilhengerbremsene også tilsettes automatisk når dette 

iverksettes av tilhengerens eget bremseanlegg etter en vurdering av opplysninger generert om bord. 

3. Prøvinger 

 Bremseprøvinger som kjøretøyer framstilt for godkjenning må gjennomføre, og kravene til bremsevirkning er 

beskrevet i vedlegg II. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Krav til prøving og bremsevirkning for bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer 

utstyrt med slike 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «akselgruppe» flere aksler der avstanden mellom to nærliggende aksler er lik eller mindre enn 2,0 m. Dersom 

avstanden mellom to nærliggende aksler er større enn 2,0 m, skal hver enkelt aksel anses som en uavhengig 

akselgruppe, 

1.2. «friksjonsutnyttingskurver» for et kjøretøy, kurver som for angitte belastningstilstander viser den friksjon som 

utnyttes for hver aksel i forhold til kjøretøyets bremsevirkning. 

2. Bremseprøvinger 

2.1.  Generelt 

 I dette vedlegg anses høyeste konstruksjonshastighet å gjelde for kjøretøyets fartsretning forover, med mindre 

annet er uttrykkelig nevnt. 

2.1.1.  Den fastsatte virkningen for bremseanleggene skal bygge på stopplengden og den gjennomsnittlige fullt utviklede 

retardasjonen, eller bare én av disse to verdiene. Et bremseanleggs virkning skal bestemmes ved å måle 

stopplengden i forhold til utgangshastigheten og ved å måle den gjennomsnittlige fullt utviklede retardasjonen 

under prøvingen, eller bare én av disse to verdiene. Både stopplengde og gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon, 

eller bare én av disse verdiene, skal fastsettes og måles etter den prøvingen som skal utføres. 

2.1.2.  Stopplengden er den strekningen kjøretøyet tilbakelegger fra det øyeblikket føreren begynner å aktivere 

bremseanleggets betjeningsinnretning, til kjøretøyet står stille; kjøretøyets utgangshastighet (v1) er hastigheten i 

det øyeblikket føreren begynner å aktivere bremseanleggets betjeningsinnretning; utgangshastigheten skal være 

minst 98 % av den fastsatte hastigheten for den aktuelle prøvingen. Den gjennomsnittlige fullt utviklede 

retardasjonen (dm) skal beregnes som retardasjonens gjennomsnitt over den tilbakelagte strekningen i intervallet 

mellom vb og ve etter følgende formel: 

 

 der: 

v1 = kjøretøyets utgangshastighet beregnet som beskrevet i første ledd 

vb = kjøretøyets hastighet ved 0,8 v1 i km/t 

ve = kjøretøyets hastighet ved 0,1 v1 i km/t 

sb = tilbakelagt strekning mellom v1 og vb i meter 

se = tilbakelagt strekning mellom v1 og ve i meter 

 Hastigheten og strekningen skal bestemmes ved hjelp av måleinstrumenter som har en nøyaktighet på ± 1 % ved 

den fastsatte prøvingshastigheten. dm kan bestemmes ved hjelp av andre metoder enn måling av hastighet og 

avstand; i slike tilfeller skal nøyaktigheten for dm være på ± 3 %. 

2.1.3.  For typegodkjenning av kjøretøyer skal bremsevirkningen måles under prøvinger på vei, foretatt på følgende 

vilkår: 

2.1.3.1.  Kjøretøyets belastningstilstand skal være som fastsatt for hver enkelt type prøving, og belastningstilstanden skal 

angis i prøvingsrapporten.  
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2.1.3.2.  Prøvingen skal foretas ved de hastighetene som er fastsatt for hver enkelt prøving; dersom kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet er lavere enn det som er fastsatt for en prøving, skal prøvingen foretas ved kjøretøyets 

høyeste konstruksjonshastighet. 

2.1.3.3.  Under prøvingene skal den kraften som anvendes på bremseanleggets betjeningsinnretning for å oppnå den 

fastsatte virkningen, ikke overstige 600 N for fotbetjente eller 400 N for håndbetjente betjeningsinnretninger. 

2.1.3.4.  Veien skal ha en overflate som gir god friksjon, med mindre annet er angitt. 

2.1.3.5.  Prøvingene skal foretas når det ikke er vind som kan påvirke resultatene. 

2.1.3.6.  Når prøvingene begynner, skal dekkene være kalde og ha det lufttrykket som er fastsatt for hjulenes faktiske 

belastning når kjøretøyet er i ro. 

2.1.3.7.  Den fastsatte bremsevirkningen skal oppnås uten at kjøretøyet endrer retning, uten unormale vibrasjoner og uten 

at noen hjul låses. Låsing av hjulene er tillatt når det er uttrykkelig angitt. 

2.1.4.  Kjøretøyets atferd ved bremsing 

2.1.4.1.  Under bremseprøvingene, og særlig bremseprøvinger ved høy hastighet, skal kjøretøyets generelle atferd ved 

bremsing kontrolleres. 

2.1.4.2.  Kjøretøyets atferd ved bremsing på en vei med redusert veigrep 

 Kjøretøyer i gruppe Tb, R2b, R3b, R4b og S2b skal på en vei med redusert veigrep framvise en atferd som 

oppfyller alle relevante krav i tillegg 1 og, dersom kjøretøyet er utstyrt med ABS, også i vedlegg XI. 

2.2.  Type 0-bremseprøving (vanlig virkningsprøving, med kalde bremser) 

2.2.1.  Generelt 

2.2.1.1.  Bremsen skal være kald. En brems anses som kald dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

2.2.1.1.1.  Temperaturen som måles på skiven eller på utsiden av trommelen, er under 100 °C. 

2.2.1.1.2.  For fullstendig innebygde bremser, herunder bremser i olje, er temperaturen som måles på utsiden av trommelen, 

under 50 °C. 

2.2.1.1.3.  Bremsene har ikke vært brukt på minst én time for prøvingen. 

2.2.1.2.  Under bremseprøvingen skal en aksel uten brems, dersom denne akselen kan koples ut, ikke være koplet til en 

bremset aksel. På traktorer med én bremset aksel og automatisk tilkopling av driften på alle andre aksler under 

bremsing, anses imidlertid alle hjul som bremsede hjul. 

2.2.1.3.  Prøvingen skal foretas på følgende vilkår: 

2.2.1.3.1.  Kjøretøyet skal være lastet til største tillatte masse som angitt av produsenten og med en ubremset aksel lastet til 

største tillatte masse. Hjulene med bremset aksel skal være påsatt dekk med den største diameter produsenten har 

oppgitt for den aktuelle kjøretøytypen når den er lastet til største tillatte masse. På kjøretøyer som bremser på alle 

hjulene, skal forakselen være lastet til største tillatte masse. 

2.2.1.3.2.  Prøvingen skal gjentas på et ulastet kjøretøy; for traktorer vil det si bare med føreren og om nødvendig en person 

med ansvar for å overvåke resultatene av prøvingen. 

2.2.1.3.3.  De fastsatte grensene for minste bremsevirkning ved prøvinger både med og uten belastning skal for hver 

kjøretøygruppe være som angitt nedenfor; kjøretøyet skal oppfylle kravet til både stopplengde og gjennomsnittlig 

fullt utviklet retardasjon fastsatt for den aktuelle kjøretøygruppe; det er imidlertid i praksis ikke nødvendig å måle 

begge parametrer.  
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2.2.1.3.4.  Veibanen skal være vannrett. 

2.2.2.  Type 0-prøving for kjøretøyer i gruppe T og C 

2.2.2.1.  Prøvingen skal utføres ved kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, med utkoplet motor. Det er tillatt med noe 

avvik fra den oppgitte hastigheten. Imidlertid skal minste fastsatte virkning i alle tilfeller oppnås. Den fastsatte 

maksimale stopplengden (beregnet etter formelen for stopplengde) skal beregnes ved faktisk prøvingshastighet. 

2.2.2.2.  For å kontrollere om kravene i 2.2.1.2.4 i vedlegg I er oppfylt, skal en type 0-prøving utføres med utkoplet motor 

med en utgangshastighet på høyst 98 % av kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. Den gjennomsnittlige fullt 

utviklede retardasjonen ved aktivering av betjeningsinnretningen for parkeringsbremseanlegget eller ved 

aktivering av en hjelpekontrollinnretning som gjør det mulig å aktivere driftsbremseanlegget i det minste delvis, 

og retardasjonen umiddelbart før kjøretøyet stopper, skal være minst 1,5 m/s2 i inntil 30 km/t og 2,2 m/s2 over  

30 km/t. Prøvingen skal foretas med lastet kjøretøy. Kraften som påføres bremsebetjeningsinnretningen, skal ikke 

overstige de fastsatte verdiene. 

2.2.2.3.  For kjøretøyer utstyrt med styre og sadelsete eller med ratt og benkeseter eller bøtteseter i én eller flere rader som 

også er utstyrt med en overføringsinnretning som ikke kan koples ut, dersom dette kan godtgjøres av produsenten 

ved bremseprøvingen, skal kjøretøyet fullføre type 0-prøvingen med tilkoplet motor. 

2.2.3.  Type 0-prøving for kjøretøyer i gruppe R og S: 

2.2.3.1.  Tilhengerens bremsevirkning kan beregnes enten ut fra bremsevirkningen for traktor med tilhenger og det trykket 

som måles på koplingen, eller i visse tilfeller ut fra bremsevirkningen for traktor med tilhenger når bare 

tilhengeren bremses. Traktorens motor skal være utkoplet under bremseprøvingen. 

2.2.3.2.  Dersom tilhengeren har et trykkluftbremseanlegg, skal trykket i mateledningen ikke overstige 700 kPa under 

bremseprøvingen, og signalverdien i styreledningen skal ikke overstige følgende verdier, avhengig av installa-

sjonen: 

2.2.3.2.1.  650 kPa i den pneumatiske styreledningen. 

2.2.3.2.2.  En digital belastningsverdi tilsvarende 650 kPa (som definert i ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-2:2003 med 

endring 1:2007) i den elektriske styreledningen. 

2.2.3.3.  Dersom tilhengeren har et hydraulisk bremseanlegg, gjelder følgende: 

2.2.3.3.1.  Det fastsatte minstekravet til bremsevirkning skal oppnås med et styreledningstrykk målt på koplingshodet på 

høyst 11 500 kPa. 

2.2.3.3.2.  Høyeste styreledningstrykk målt på koplingshodet skal ikke overstige 15 000 kPa. 

2.2.3.4.  Bortsett fra i tilfellene nevnt i nr. 2.2.3.5 og 2.2.3.6 er det nødvendig å måle bremsevirkningen for traktor med 

tilhenger og trykk på koplingen for å bestemme tilhengerens bremsevirkning. Traktoren skal oppfylle kravene 

fastsatt i tillegg 1 med hensyn til forholdet mellom forholdstallet TM/FM og trykket pm, 

 der: 

TM = summen av bremsekraften på ytterkanten av alle traktorens hjul 

FM = samlet statisk normalkraft fra veidekket på traktorens hjul 

pm = styreledningstrykk målt på koplingshodet 

Tilhengerens bremsevirkning skal beregnes ut fra følgende formel: 

zR = zR + M + D/FR 
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 der: 

zR = tilhengerens bremsevirkning 

zR + M = tilhengeren og traktorens bremsevirkning 

D = trykk på koplingen (trekkraft D > 0; trykkraft D < 0) 

FR = samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle tilhengerens hjul 

2.2.3.5.  Dersom en tilhenger er utstyrt med et gjennomgående eller halvt gjennomgående bremseanlegg der trykket i 

bremsesylindrene ikke endres under bremsingen til tross for at den dynamiske belastning på akselen forskyves, 

kan tilhengeren alene bremses. Tilhengerens bremsevirkning zR skal beregnes ut fra følgende formel: 

zR = (zRM – R) · 
FM + FR 

+ R 
FR 

 der: 

R = verdien for rullemotstand: 

– 0,02 for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t 

– 0,01 for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t 

FM = samlet statisk normalkraft fra veidekket på traktorens hjul 

FR = samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle tilhengerens hjul 

2.2.3.6.  Tilhengerens bremsevirkning kan alternativt beregnes ved å bremse bare tilhengeren. I så fall skal trykket som 

brukes, være det samme som det som ble målt i bremsesylindrene under bremsingen av kombinasjonen. 

2.3.  Type I-prøving (varmeprøving) 

 Denne prøvingstypen skal utføres i samsvar med kravene i nr. 2.3.1 eller eventuelt 2.3.2. 

2.3.1.  Gjentatt bremsing 

 Traktorer i gruppe T og C skal gjennomgå type I-prøving med gjentatt bremsing. 

2.3.1.1.  Driftsbremseanlegg i traktorer som omfattes av denne forordning, skal prøves ved at det utføres et antall 

påfølgende bremsinger. Kjøretøyet skal være fullt lastet og prøves i henhold til vilkårene angitt i følgende tabell: 

Kjøretøygruppe 
Vilkår 

v1 [km/t] v2 [km/t] Δt [sek] n 

T, C 80 % vmax (½) v1 60 20 

 der 

v1  =  hastigheten når bremsingen begynner 

v2  =  hastigheten når bremsingen avsluttes 

vmax  =  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet 

n  =  antall bremsetilsettinger 

Δt  = varigheten av bremsesyklusen (den tiden som går fra begynnelsen av en bremsetilsetting til begynnelsen 

av påfølgende bremsetilsetting).  
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2.3.1.1.1.  For traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t kan, som alternativ til prøvingsvilkårene 

som framgår av tabellen i nr. 2.3.1.1, vilkårene i følgende tabell anvendes: 

Kjøretøygruppe 

Vilkår 

v1 [km/t] v2 [km/t] Δt [sek] n 

T, C 80 % vmax 0,05 v1 60 18 

2.3.1.2.  Dersom kjøretøyets egenskaper ikke gjør det mulig å overholde den fastsatte varigheten for Δt, kan varigheten 

økes; i tillegg til den tiden som er nødvendig for å bremse og akselerere kjøretøyet, skal det i hver syklus være ti 

sekunder til rådighet for å stabilisere hastigheten v1. 

2.3.1.3.  Under prøvingene skal kraften som påføres betjeningsinnretningen, være justert slik at det oppnås en 

gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon på 3 m/s2 ved første bremsebetjening. Kraften skal være den samme ved 

alle påfølgende bremsetilsettinger. 

2.3.1.4.  Under bremsetilsettingene skal motoren hele tiden være innkoplet i høyeste gir (unntatt overgir osv.). 

2.3.1.5.  Når hastigheten igjen økes etter en bremsing, skal girkassen anvendes slik at hastigheten v1 oppnås på kortest 

mulig tid (største tillatte akselerasjon for motor og girkasse). 

2.3.1.6.  For kjøretøyer utstyrt med automatiske bremsejusteringsinnretninger skal bremsene før type I-prøvingen nevnt 

over stilles inn i samsvar med følgende framgangsmåter: 

2.3.1.6.1.  For kjøretøyer utstyrt med trykkluftdrevne bremser skal bremsene justeres slik at den automatiske bremsejuste-

ringsinnretningen fungerer. For dette formål skal bremsesylinderens slaglengde justeres som følger: 

so ≥ 1,1 × sre-adjust 

 (øvre grense skal ikke overstige verdien anbefalt av produsenten) 

 der: 

Sre-adjust er slaglengden for omstilling i henhold til spesifikasjonen fra produsenten av den automatiske 

bremsejusteringsinnretningen, dvs. slaglengden, der den begynner å justere bremsens dødgang på nytt 

med et trykk i bremsesylinderen tilsvarende 15 prosent av bremseanleggets driftstrykk, men ikke 

lavere enn 100 kPa. 

Dersom det etter avtale med den tekniske instansen er upraktisk å måle bremsesylinderens slaglengde, 

skal den første innstillingen avtales med den tekniske instansen. 

Fra ovennevnte tilstand skal bremsen aktiveres 50 påfølgende ganger med et trykk i bremsesylinderen 

tilsvarende 30 % av bremseanleggets driftstrykk, men ikke lavere enn 200 kPa. Dette skal etterfølges 

av en enkelt bremsetilsetting med et trykk i bremsesylinderen på > 650 kPa. 

2.3.1.6.2.  For kjøretøyer utstyrt med hydrauliske skivebremser anses det ikke som nødvendig å fastsette særlige innstillings-

krav. 

2.3.1.6.3.  For kjøretøyer utstyrt med hydrauliske trommelbremser skal bremsene justeres i henhold til produsentens 

spesifikasjon. 

2.3.2.  Kontinuerlig bremsing 

2.3.2.1.  Driftsbremseanlegg på kjøretøyer i gruppe R1, R2, S1, R3a, R4a og S2a samt R3b, R4b, S2b dersom summen av 

største teknisk tillatte masse på hver aksel ikke overstiger 10 000 kg for de siste tre kjøretøygruppene  
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 Ovennevnte kjøretøyer i gruppe R3a, R4a og S2a samt R3b, R4b og S2 dersom summen av største teknisk tillatte 

masse på hver aksel ikke overstiger 10 000 kg for de siste tre kjøretøygruppene, skal, dersom de ikke i stedet har 

bestått type III-prøvingen i henhold til nr. 2.5, prøves på en slike måte at energitilførselen til bremsene når 

kjøretøyet er lastet, tilsvarer energitilførselen registrert i samme tidsrom for et lastet kjøretøy som kjøres med en 

konstant hastighet på 40 km/t i en nedoverhelling på 7 % over en strekning på 1,7 km. 

2.3.2.2.  Prøvingen kan foretas på en plan veistrekning og med tilhengeren trukket av et jordbrukskjøretøy; under 

prøvingen skal kraften som påføres betjeningsinnretningen, være justert slik at motstanden fra tilhengeren er 

konstant (7 % av tilhengerens største statiske aksellast). Dersom tilgjengelig trekkraft er utilstrekkelig, kan 

prøvingen foretas ved en lavere hastighet, men da over en lengre strekning, som angitt i følgende tabell: 

Hastighet (km/t) Strekning (i m) 

40 1700 

30 1950 

20 2500 

15 3100 

2.3.2.3.  For kjøretøyer utstyrt med automatiske bremsejusteringsinnretninger skal bremsene før type I-prøvingen 

beskrevet over være innstilt i samsvar med framgangsmåten fastsatt i nr. 2.5.4. 

2.3.3.  Bremsevirkning med varme bremser 

2.3.3.1.  Ved avslutningen av type I-prøvingen (beskrevet i henholdsvis nr. 2.3.1 og 2.3.2) skal driftsbremseanleggets 

virkning med varme bremser måles på samme vilkår (og særlig ved en konstant kraft på betjeningsinnretningene 

som er mindre enn eller lik den faktisk benyttede gjennomsnittskraft) som under type 0-prøvingen med utkoplet 

motor (temperaturforholdene kan variere). 

2.3.2.3.  For traktorer skal bremsevirkningen med varme bremser ikke være mindre enn 80 % av bremsevirkningen fastsatt 

for den aktuelle gruppen, og ikke mindre enn 60 % av verdien registrert i type 0-prøvingen med utkoplet motor. 

2.3.3.3.  For tilhengere skal bremsekraften med varme bremser på hjulperiferien ved prøving i 40 km/t ikke være mindre 

enn 36 % for tilhengere med vmax > 30 km/t eller 26 % for tilhengere med vmax ≤ 30 km/t av største statiske 

belastning på hjulene, og ikke mindre enn 60 % av verdien registrert ved samme hastighet under  

type 0-prøvingen. 

2.3.4.  Prøvinger av fri rulling 

 For traktorer utstyrt med automatiske bremsejusteringsinnretninger skal bremsene etter å ha fullført prøvingene 

beskrevet i nr. 2.3.3 avkjøles til en temperatur som tilsvarer en kald brems (dvs. ≤ 100 °C), og det skal 

kontrolleres at kjøretøyet kan rulle fritt ved å oppfylle et av følgende krav: 

2.3.4.1.  Hjulene ruller fritt (dvs. kan roteres for hånd). 

2.3.4.2.  Dersom kjøretøyet kjører med en konstant hastighet på v = 60 km/t med bremsene utkoplet, og den stabiliserte 

temperaturen i tromlene/skivene ikke øker med mer enn 80 °C, skal gjenværende bremsemoment anses som 

akseptabelt. 

2.4.  Type II-prøving (prøving av kjøretøyets atferd i lange nedoverhellinger) 

 I tillegg til type I-prøvingen skal traktorer i gruppe Tb og Cb med en største tillatte masse på over 12 t også 

gjennomgå type II-prøving.  
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2.4.1.  Lastede traktorer skal prøves på en slik måte at energitilførselen tilsvarer energitilførselen registrert i samme 

tidsrom for en lastet traktor som kjøres med en gjennomsnittshastighet på 30 km/t i en nedoverhelling på 6 % over 

en strekning på 6 km med et egnet gir innkoplet, og med mellomakselbremseanlegget i bruk dersom kjøretøyet er 

utstyrt med et slikt. Giret som er valgt, skal være slik at motorens turtall (min-1) ikke overstiger den høyeste verdi 

fastsatt av produsenten. 

2.4.2.  For kjøretøyer der energien opptas bare ved motorens bremsekraft, kan gjennomsnittshastigheten ha et avvik på 

± 5 km/t, og det skal benyttes et gir som gir en jevn hastighet nærmest mulig 30 km/t i en nedoverhelling på 6 %. 

Dersom motorens bremsekraft bestemmes ved retardasjonsmåling, er det tilstrekkelig at målt gjennomsnitts-

retardasjon er minst 0,5 m/s2. 

2.4.3.  Ved avslutningen av prøvingen skal driftsbremseanleggets virkning med varme bremser måles på samme vilkår 

som for type 0-prøvingen, med motoren utkoplet (temperaturforholdene kan variere). Bremsevirkningen med 

varme bremser skal ved en kraft på betjeningsinnretningen på høyst 60 daN gi en stopplengde som ikke skal 

overstige følgende verdier, og en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon som ikke skal være mindre enn 

følgende verdier: 

0,15 v + (1,33 v2/115) (annet ledd tilsvarer en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon på dm = 3,3 m/s2). 

2.5.  Type III-prøving (varmeprøving) for lastede kjøretøyer i følgende grupper: 

2.5.1.  R3b, R4b og S2b, dersom summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel overstiger 10 000 kg, 

 eller gruppene 

2.5.2.  R3a, R4a, S2a, dersom kjøretøyene ikke er prøvd i samsvar med nr. 2.3.2, 

2.5.3.  R3b, R4b og S2b, dersom summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel ikke overstiger 10 000 kg. 

2.5.4.  Prøving på bane 

2.5.4.1.  Før type III-prøvingen nedenfor skal bremsene justeres i samsvar med følgende framgangsmåter, alt etter hva som 

er relevant: 

2.5.4.1.1.  For tilhengere utstyrt med trykkluftdrevne bremser skal bremsene justeres slik at den automatiske 

bremsejusteringsinnretningen fungerer. For dette formål skal bremsesylinderens slaglengde justeres som følger: 

so ≥ 1,1 × sre-adjust 

 (øvre grense skal ikke overstige verdien anbefalt av produsenten) 

 der: 

sre-adjust er slaglengden for omstilling i samsvar med spesifikasjonen fra produsenten av den automatiske 

bremsejusteringsinnretningen, dvs. slaglengden, der den begynner å justere bremsens dødgang på nytt 

med et trykk i bremsesylinderen på 100 kPa. 

 Dersom det etter avtale med den tekniske instansen er upraktisk å måle bremsesylinderens slaglengde, skal den 

første innstillingen avtales med den tekniske instansen. 

 Fra ovennevnte tilstand skal bremsen aktiveres 50 påfølgende ganger med et trykk i bremsesylinderen på 200 kPa. 

Dette skal etterfølges av en enkelt bremsetilsetting med et trykk i bremsesylinderen på ≥ 650 kPa. 

2.5.4.1.2.  For tilhengere utstyrt med hydrauliske skivebremser anses det ikke som nødvendig å fastsette særlige 

innstillingskrav. 

2.5.4.1.3.  For tilhengere utstyrt med hydrauliske trommelbremser skal bremsene justeres i samsvar med produsentens 

spesifikasjon.  
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2.5.4.2.  Prøving på vei skal foretas på følgende vilkår: 

Antall bremsetilsettinger 20 

Varighet av en bremsesyklus 60 s 

Hastighet ved bremsingens 

begynnelse 
60 km/t 

Bremsebetjeninger Under prøvingene skal kraften som påføres betjeningsinnretningen, være justert 

slik at det oppnås en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon på 3 m/s2 med 

hensyn til tilhengerens masse PR ved første bremsetilsetting; kraften skal være den 

samme ved alle påfølgende bremsetilsettinger. 

 Tilhengerens bremsevirkning beregnes etter formelen fastsatt i nr. 2.2.3.5: 

zR = (zR+M – R) ·  

FM + FR 

+ R 
FR 

 Hastighet ved bremsingens slutt: 

 

 der: 

zR =  tilhengerens bremsevirkning 

zR + M =  kjøretøykombinasjonens bremsevirkning (tilhenger og traktor) 

R =  verdien for rullemotstand = 0,01 

FM =  samlet statisk normalkraft mellom veidekket og traktorens hjul (N) 

FR =  samlet statisk normalkraft mellom veidekket og på tilhengerens hjul (N) 

F1 =  normal statisk kraft i den del av tilhengerens masse som bæres av ubremsede aksler (N) 

F2 =  normal statisk kraft i den del av tilhengerens masse som bæres av bremsede aksler (N) 

PR =  PR = FR/g 

v1 =  utgangshastighet (km/t) 

v2 =  slutthastighet (km/t) 

2.5.5.  Bremsevirkning med varme bremser 

 Ved prøvingens slutt skal driftsbremseanleggets virkning med varme bremser måles på samme vilkår som under 

type 0-prøving, men med andre temperaturforhold og med en utgangshastighet på 60 km/t. Bremsekraften med 

varme bremser på hjulperiferien skal ikke være mindre enn 40 % av den kraft som tilsvarer den største statiske 

belastning på hjulene, og ikke mindre enn 60 % av verdien registrert ved samme hastighet under type 0-

prøvingen. 

2.5.6.  Prøvinger av fri rulling 

 Etter å ha fullført prøvingene beskrevet i nr. 2.5.5 avkjøles bremsene til en temperatur som tilsvarer en kald brems 

(dvs. ≤ 100 °C), og det skal kontrolleres at tilhengeren kan rulle fritt ved å oppfylle et av følgende krav: 

2.5.6.1.  Hjulene ruller fritt (dvs. kan roteres for hånd). 

2.5.6.2.  Dersom tilhengeren kjører med en konstant hastighet på v = 60 km/t med bremsene utkoplet, og den stabiliserte 

temperaturen i tromlene/skivene ikke øker med mer enn 80 °C, skal gjenværende bremsemoment anses som 

akseptabelt.  
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3. Bremseanleggenes virkning 

3.1.  Kjøretøyer i gruppe T og C 

3.1.1.  Driftsbremseanlegg 

3.1.1.1.  Ved type 0-vilkår skal driftsbremseanlegget prøves under forhold som vist i følgende tabell: 

 vmax ≤ 30 km/t vmax > 30 km/t 

v = vmax = vmax 

s (meter) ≤ 0,15 v + v2/92 ≤ 0,15 v + v2/130 

dm ≥ 3,55 m/s2 ≥ 5 m/s2 

F (fotbetjent betjeningsinnretning) ≤ 600 N ≤ 600 N 

F (håndbetjent betjeningsinnretning) ≤ 400 N ≤ 400 N 

 der: 

vmax = kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet 

v = fastsatt prøvingshastighet 

s = stopplengde 

dm = gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon 

F = kraften som påføres betjeningsinnretningen 

3.1.1.2.  For en traktor som er godkjent for å trekke en ubremset tilhenger i gruppe R eller S, skal minste fastsatte 

bremsevirkning for den tilsvarende traktoren (for type 0-prøvingen med utkoplet motor) oppnås med den 

ubremsede tilhengeren koplet til traktoren og med den ubremsede tilhengeren lastet til største masse angitt av 

traktorprodusenten. 

Bremsevirkningen til kombinasjonen skal verifiseres ved beregninger som viser til største bremsevirkning som 

faktisk oppnås av traktoren alene under type 0-prøvingen med motoren utkoplet på lastet og ulastet traktor 

(alternativt også i delvis lastet tilstand som fastsatt av traktorprodusenten), ved bruk av følgende formel (det 

kreves ingen praktisk prøving med tilkoplet, ubremset tilhenger): 

 

der: 

dM + R = beregnet gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon for traktoren motorvognen tilkoplet en ubremset 

tilhenger, i m/s2 

dM = største gjennomsnittlige fullt utviklede retardasjon for traktoren alene, oppnådd under type  

0-prøvingen med motoren utkoplet, i m/s2 

PM = traktorens masse (eventuelt inkludert eventuell ballast og/eller støttelast) 

PM_laden = traktorens masse, lastet 

PM_par_laden = traktorens masse, delvis lastet 

PM_unladen = traktorens masse, ulastet 

PR = den del av den største masse som bæres av den eller de akslene på en tilhenger uten driftsbrems 

som kan tilkoples (som fastsatt av traktorprodusenten) 

«PM + R» = kombinasjonens masse (masse «PM» + fastsatt masse for ubremset tilhenger PR) 
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3.1.1.2.1.  Påkrevd minste bremsevirkning for kombinasjonen 

 Minste bremsevirkning for kombinasjonen skal være minst 4,5 m/s2 for traktorer med vmax > 30 km/t og minst 

3,2 m/s2 for traktorer med vmax ≤ 30 km/t i lastet og ulastet tilstand. Traktorprodusenten kan velge å be den 

tekniske instansen utføre ytterligere en type 0-prøving av den masse produsenten har oppgitt for en delvis lastet 

traktor, med henblikk på å fastsette den største tillatte masse for ulastet tilhenger som oppfyller påkrevd minste 

bremsevirkning for en kombinasjon med en slik «kombinasjonsmasse». 

 De målte verdiene «dm» for ovennevnte belastningstilstand og tilsvarende beregnede verdier for «dM+R» skal 

registreres i prøvingsrapporten. 

 Største angitte masse for en ubremset tilhenger skal ikke overstige 3 500 kg. 

3.1.2.  Nødbremseanlegg 

 Selv om betjeningsinnretningen for nødbremseanlegget også har andre bremsefunksjoner, skal nødbremse-

anlegget gi en stopplengde som ikke overstiger følgende verdier, og en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon 

som ikke skal være mindre enn følgende verdier: 

Traktorer med vmax ≤ 30 km/t: 0,15 v + (v2/39) 

(annet ledd tilsvarer en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon på dm = 1,5 m/s2) 

 

Traktorer med vmax > 30 km/t: 0,15 v + (v2/57) 

(annet ledd tilsvarer en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon på dm = 2,2 m/s2) 

 Den fastsatte bremsevirkning skal oppnås ved å tilsette en kraft på betjeningsinnretningen som ikke overstiger 

600 N for fotbetjente eller 400 N for håndbetjente betjeningsinnretninger. Betjeningsinnretningen skal være 

plassert slik at føreren lett og hurtig kan nå den. 

3.1.3.  Parkeringsbremseanlegg 

3.1.3.1.  Parkeringsbremseanlegget skal, selv om det er kombinert med et av de andre bremseanleggene, kunne holde en 

lastet traktor i ro i en oppover- eller nedoverhelling på 18 %. Dette kravet skal oppfylles selv i avkjø-

lingsperioden. Avkjølingsperioden anses å være avsluttet når bremsene har nådd en temperatur på 10 °C over 

omgivelsestemperatur. 

3.1.3.2.  For kjøretøyer i gruppe T4.3 skal parkeringsbremseanlegget, selv om det er kombinert med et av de andre 

bremseanleggene, kunne holde en lastet traktor i ro i en oppover- eller nedoverhelling på 40 %. Dette kravet skal 

oppfylles selv i avkjølingsperioden. Avkjølingsperioden anses å være avsluttet når bremsene har nådd en 

temperatur på 10 °C over omgivelsestemperaturen. 

3.1.3.3.  Prøving av bremsevirkning med varme og kalde parkeringsbremser 

 For å kontrollere at parkeringsbremsen kan holde en lastet traktor i ro i en oppover- eller nedoverhelling som 

fastsatt i nr. 3.1.3.1 og 3.1.3.2, skal målingene gjøres under følgende forhold: 

– Bremsene varmes opp til en temperatur på ≥ 100 °C (målt på skivens friksjonsflate eller på utsiden av 

trommelen). 

– Statisk prøving av parkeringsbremseanlegget utføres med varme bremser ved en temperatur på ≥ 100 °C. 

– Statisk prøving av parkeringsbremseanlegget utføres med kalde bremser ved en temperatur som er  

≤ omgivelsestemperaturen + 10 °C. 

 For bremser i olje skal metoden for denne kontrollen avtales mellom kjøretøyprodusenten og den tekniske 

instansen. Vurderingsmetoden og resultatene skal vedlegges typegodkjenningsrapporten.  
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3.1.3.4.  På traktorer som er godkjent for å trekke en tilhenger, skal parkeringsbremseanlegget på traktoren kunne holde 

kjøretøykombinasjonen, ved største tillatte masse som angitt av traktorprodusenten, i ro i en oppover- eller 

nedoverhelling på 12 %. 

 Dersom dette kravet ikke kan oppfylles på grunn av fysiske begrensninger (f.eks. begrenset tilgjengelig veigrep til 

at traktoren kan generere tilstrekkelig bremsekraft), skal dette kravet anses å være oppfylt dersom det alternative 

kravet i nr. 3.1.3.4 sammen med nr. 2.2.1.20 i vedlegg I er oppfylt. 

3.1.3.4.1.  Kravet i nr. 3.1.3.4 anses å være oppfylt dersom vilkårene i 3.1.3.4.1.1 eller 3.1.3.4.1.2 er oppfylt: 

3.1.3.4.1.1.  Selv om traktorens motor ikke er i gang, kan kombinasjonen med største tillatte masse stå i ro i den fastsatte 

hellingen når føreren, ved å aktivere en enkelt betjeningsinnretning fra førersetet, har aktivert traktorens 

parkeringsbremseanlegg og tilhengerens driftsbremseanlegg eller bare ett av disse to bremseanleggene. 

3.1.3.4.1.2.  Traktorens parkeringsbremseanlegg kan holde traktoren tilkoplet en ubremset tilhenger som har en masse 

tilsvarende største «kombinasjonsmasse PM+R» som er angitt i prøvingsrapporten. 

«PM+R»  =  kombinasjonens masse (masse «PM» + ubremset tilhengers angitte masse PR) i henhold til nr. 3.1.1.2 

og prøvingsrapporten 

«PM» =  traktorens masse (eventuelt inkludert eventuell ballast og/eller støttelast eller begge deler) 

3.1.3.5.  Det er tillatt med et parkeringsbremseanlegg som må aktiveres flere ganger før den fastsatte bremsevirkningen 

oppnås. 

3.1.4.  Gjenværende bremsevirkning ved svikt i overføringsinnretningen 

3.1.4.1.  For traktorer i gruppe Tb med en høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t skal gjenværende bremse-

virkning i driftsbremseanlegget ved feil på en del av overføringsinnretningen gi en stopplengde som ikke 

overstiger følgende verdier, og en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon som ikke skal være mindre enn 

følgende verdier, ved en kraft på betjeningsinnretningen som ikke skal overstige 70 daN, ved type 0-prøvingen 

med utkoplet motor og fra følgende utgangshastigheter for de aktuelle kjøretøygrupper: 

v [km/t] Stopplengde LASTET — [m] dm [m/s2] Stopplengde ULASTET — [m] dm [m/s2] 

40 (0,15v + (100/30) · (v2/115)) 1,3 (0,15v + (100/30) · (v2/115)) 1,3 

 Dette kravet skal ikke anses som et avvik fra kravene til nødbremsing. 

3.1.4.2.  Bremseanleggets gjenværende bremsevirkning skal prøves ved å simulere vilkårene under en faktisk svikt i 

driftsbremseanlegget. 

3.2.  Kjøretøyer i gruppe R og S 

3.2.1.  Driftsbremseanlegg 

3.2.1.1.  Krav til prøvinger av kjøretøyer i gruppe R1 og S1 

 Dersom kjøretøyer i gruppe R1 og S1 er utstyrt med driftsbremseanlegg, skal anlegget oppfylle kravene som er 

fastsatt for kjøretøyer i gruppe R2 eller S2. 

3.2.1.2.  Krav til prøvinger av kjøretøyer i gruppe R2 

 Dersom driftsbremseanlegget er av gjennomgående eller halvt gjennomgående type, skal summen av kreftene på 

periferien av de bremsede hjulene være minst X % av den kraft som tilsvarer den største statiske belastning på 

hjulene. 

 X = 50 for tilhengere med en høyeste konstruksjonshastighet på over 30 km/t 

 X = 35 for tilhengere med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t  
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 Dersom tilhengeren har et trykkluftbremseanlegg, skal trykket i styreledningen ikke overstige 650 kPa (og/eller 

den tilsvarende digitale belastningsverdi som definert i ISO 11992:2003 herunder ISO 11992-2:2003 med endring 

1:2007 i den elektriske styreledningen), og trykket i mateledningen skal ikke overstige 700 kPa under bremse-

prøvingen. 

 Dersom tilhengeren er utstyrt med et hydraulisk bremseanlegg, skal trykket i styreledningen ikke overstige 

11 500 kPa, og trykket i tilleggsledningen skal være mellom 1500 kPa og 1800 kPa under bremseprøvingen. 

 Prøvingshastigheten skal være 60 km/t eller tilhengerens høyeste konstruksjonshastighet, dersom denne er lavere.  

 Dersom bremseanlegget er av påløpstypen, skal det oppfylle vilkårene fastsatt i vedlegg VIII. 

3.2.1.3.  Krav til prøvinger av kjøretøyer i gruppe R3, R4 og S2 

 Summen av kreftene på periferien av de bremsede hjulene skal være minst X % av den kraft som tilsvarer den 

største statiske belastning på hjulene. 

 X = 50 for tilhengere i gruppe R3, R4 og S2 med en høyeste konstruksjonshastighet på over 30 km/t 

 X = 35 for tilhengere i gruppe R3a, R4a og S2a med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t 

 Dersom tilhengeren er utstyrt med et trykkluftbremseanlegg, skal trykket i styreledningen ikke overstige 650 kPa, 

og trykket i mateledningen skal ikke overstige 700 kPa under bremseprøvingen. 

 Prøvingshastigheten skal være 60 km/t eller tilhengerens høyeste konstruksjonshastighet, dersom denne er lavere. 

 Dersom tilhengeren er utstyrt med et hydraulisk bremseanlegg, skal trykket i styreledningen ikke overstige 

11 500 kPa og trykket i tilleggsledningen skal være mellom 1500 kPa og 1800 kPa under bremseprøvingen. 

3.2.1.4.  Innenfor en akselgruppe kan låsing av hjulene på en aksel tillates under type 0-prøving. Dette kravet skal ikke 

anses som et avvik fra kravene i nr. 6.3.1 i vedlegg XI om hjullåsing av direktestyrte hjul. 

3.2.2.  Parkeringsbremseanlegg 

3.2.2.1.  Parkeringsbremseanlegget som tilhengeren er utstyrt med, skal kunne holde tilhengeren, med last og atskilt fra 

traktoren, i ro i en oppover- eller nedoverhelling på 18 %. 

3.2.2.2.  Kravene fastsatt i nr. 3.2.2.1 skal oppfylles selv i avkjølingsperioden. Avkjølingsperioden anses å være avsluttet 

når bremsene har nådd en temperatur på 10 °C over omgivelsestemperatur. 

3.2.2.3.  Prøving av bremsevirkning med varme og kalde parkeringsbremser 

 Prøvingskravet angitt i nr. 3.1.3.3 får tilsvarende anvendelse. 

3.2.3.  Automatiske bremseanlegg 

 Ved prøving av det lastede kjøretøyet fra en hastighet på 40 km/t eller 0,8 vmax (avhengig av hva som er lavest) 

skal de automatiske bremsenes virkning ved svikt som beskrevet i nr. 2.2.1.17 og 2.2.1.18 i vedlegg I, ikke være 

mindre enn 13,5 % av den kraft som tilsvarer den største statiske belastning på hjulene. Låsing av hjulene er tillatt 

dersom bremsevirkningen overstiger 13,5 %. 

3.3.  Reaksjonstid for kjøretøyer i gruppe T, C, R og S 

3.3.1.  For kjøretøyer der driftsbremseanlegget helt eller delvis behøver en annen energikilde enn førerens muskelkraft, 

skal følgende vilkår oppfylles: 

3.3.1.1.  I en nødmanøver skal det ikke gå mer enn 0,6 sekunder fra det øyeblikk betjeningsinnretningen begynner å 

aktiveres, til det øyeblikk bremsekraften på den akselen som er ugunstigst plassert, når den verdi som tilsvarer 

den fastsatte bremsevirkning.  
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3.3.1.2.  For kjøretøyer utstyrt med et trykkluftbremseanlegg, tilhengere utstyrt med et hydraulisk bremseanlegg og 

traktorer med en hydraulisk styreledning anses kravene i nr. 3.3.1 som oppfylt dersom kjøretøyet overholder 

bestemmelsene i vedlegg III. 

3.3.1.3.  For traktorer utstyrt med hydrauliske bremseanlegg anses kravene i nr. 3.3.1 som oppfylt dersom kjøretøyets 

retardasjon, eller trykket i den bremsesylinderen som er ugunstigst plassert, i en nødmanøver innen 0,6 sekunder 

når et nivå som tilsvarer den fastsatte bremsevirkning. 

3.3.1.4.  For traktorer med en bremset aksel og automatisk tilkopling av driften på alle andre aksler under bremsing anses 

kravene i nr. 3.3.1 som oppfylt dersom traktoren oppfyller både den fastsatte stopplengden og den fastsatte 

gjennomsnittlige fullt utviklede retardasjonen for den aktuelle kjøretøygruppe i henhold til nr. 3.1.1.1, men i dette 

tilfellet er det nødvendig faktisk å måle begge parametrer. 

 _____  
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Tillegg 1 

Fordeling av bremsekraft på kjøretøyets aksler og krav til kompatibilitet mellom traktor og tilhenger 

1. Generelle krav 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe T, C, R og S 

1.1.1.  Kjøretøyer i gruppe Ta, Ca, R2a, R3a, R4a og S2a med en høyeste konstruksjonshastighet på over 30 km/t skal 

oppfylle følgende krav i dette tillegg: 

1.1.1.1.  Kompatibilitetskravene forbundet med diagram 2 og 3, alt etter hva som er relevant; dersom det benyttes en 

spesialinnretning, skal den virke automatisk. For tilhengere med elektronisk styrt fordeling av bremsekraften får 

kravene i dette tillegg anvendelse bare dersom tilhengeren er elektrisk koplet til traktoren med koplingen i henhold 

til ISO 7638:2003. 

1.1.1.2.  Ved feil på styringen av spesialinnretningen skal bremsevirkningen angitt i nr. 5 være oppfylt for det berørte 

kjøretøy. 

1.1.1.3.  Kravene til merking fastsatt i nr. 6. 

1.1.2.  Kjøretøyer i gruppe Tb, R2b, R3b, R4b og S2b skal oppfylle alle relevante krav i dette tillegg. Dersom det benyttes 

en spesialinnretning, skal den virke automatisk. 

1.1.3.  Kjøretøyer i gruppene nevnt i nr. 1.1.1 og kjøretøyer i gruppene nevnt i nr. 1.1.2 utstyrt med et blokkeringsfritt 

bremseanlegg i gruppe 1 eller 2 (traktorer) og gruppe A eller B (tilhengere) som oppfyller de relevante kravene i 

vedlegg XI, skal også oppfylle alle relevante krav i dette tillegg, med følgende unntak: 

1.1.3.1.  Det er ikke nødvendig å oppfylle kravene til friksjonsutnytting forbundet med diagram 1. 

1.1.3.2.  For traktorer og tilhengere er det ikke nødvendig å oppfylle kravene til kompatibilitet i ulastet tilstand forbundet 

med diagram 2 og 3, alt etter som hva som er relevant. Uansett belastningstilstand skal det imidlertid utvikles en 

bremsevirkning mellom et trykk på 20 kPa og 100 kPa (pneumatiske bremseanlegg) og 350–1 800 kPa 

(hydrauliske bremseanlegg) eller en tilsvarende digital belastningsverdi på koplingshodet på styreledningen(e). 

1.1.3.3.  For kjøretøyer utstyrt med en spesialinnretning som automatisk styrer fordelingen av bremsekraft på akslene eller 

automatisk regulerer bremsekraften etter aksellasten, får kravene i nr. 5 og 6 anvendelse. 

1.1.4.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med et mellomakselbremseanlegg, skal det ikke tas hensyn til nedbremsingskraften 

når kjøretøyets ytelse med hensyn til bestemmelsene i dette tillegg bestemmes. 

1.2.  Kravene med hensyn til diagrammene angitt i nr. 3.1.6.1, 4.1 og 4.2 gjelder for kjøretøyer med en pneumatisk og 

elektrisk styreledning i henhold til nr. 2.1.4 i vedlegg I eller en hydraulisk styreledning i henhold til nr. 2.1.5 i 

vedlegg I. Uansett skal referanseverdien (abscissen i diagrammene) være verdien av henholdsvis det overførte 

trykket eller det elektriske signalet i styreledningen: 

1.2.1.  For kjøretøyer utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.1 i vedlegg I skal denne verdien være det faktiske pneumatiske 

trykket i styreledningen (pm). 

1.2.2.  For kjøretøyer utstyrt i henhold til nr. 2.1.4.1.2 eller 2.1.4.1.3 i vedlegg I skal denne verdien være det trykket som 

tilsvarer overført digital belastningsverdi i den elektriske styreledningen, i henhold til ISO 11992:2003 herunder 

ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007. 

 Kjøretøyer utstyrt i henhold til nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I (med både pneumatiske og elektriske styreledninger) skal 

oppfylle kravene i de diagrammene som gjelder begge styreledninger. Det kreves imidlertid ikke at begge 

styreledninger har identiske karakteristiske bremsekurver.  
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1.2.3.  For kjøretøyer utstyrt i henhold til nr. 2.1.5.1 i vedlegg I, skal denne verdien være det faktiske hydrauliske trykket i 

styreledningen (pm). 

1.3.  Validering av utvikling av bremsekraft 

1.3.1.  I forbindelse med typegodkjenningen skal det kontrolleres at bremsekraften som utvikles på en aksel i hver 

uavhengige akselgruppe, ligger innenfor følgende trykkområder: 

1.3.1.1.  Lastet kjøretøy: 

 Minst én aksel skal begynne å utvikle en bremsekraft når trykket på koplingshodet ligger i trykkområdet  

20–100 kPa (pneumatiske bremseanlegg) eller 350–1 800 kPa (hydrauliske bremseanlegg) eller en tilsvarende 

digital belastningsverdi. 

 Minst en aksel i annenhver akselgruppe skal begynne å utvikle en bremsekraft når trykket på koplingshodet er  

≤ 120 kPa (pneumatiske bremseanlegg) eller 2 100 kPa (hydrauliske bremseanlegg) eller en tilsvarende digital 

belastningsverdi. 

1.3.1.2.  Ulastet kjøretøy: 

 Minst en aksel skal begynne å utvikle en bremsekraft når trykket på koplingshodet ligger i trykkområdet  

20–100 kPa (pneumatiske bremseanlegg) eller 350–1 800 kPa (hydrauliske bremseanlegg) eller en tilsvarende 

digital belastningsverdi. 

1.3.1.3.  Når ett eller alle hjulene på akselen eller akslene er løftet fra bakken og kan dreie fritt rundt, påføres en økende 

bremsebelastning; deretter måles trykket på koplingshodet idet hjulet eller hjulene ikke lenger kan roteres fritt for 

hånd, det vil si på begynnelsen av bremsingen. For traktorer i gruppe C kan en alternativ framgangsmåte brukes for 

å validere utviklingen av bremsekraft (f.eks. ved å fjerne beltene). Dette vilkåret er bestemmende for utviklingen av 

bremsekraften. 

2. Symboler 

i = akselindeks (i=1, foraksel; i=2, annen aksel osv.) 

E = akselavstand 

ER = avstand mellom koplingspunkt og akselmidtpunkt for tilhengere med stivt drag og påhengsvogner 

fi = Ti/Ni, utnyttet friksjon for aksel i 

Fi = veidekkets normalkraft på aksel i under statiske forhold 

FM = samlet statisk normalkraft fra veidekket på traktorens hjul 

g = tyngdeakselerasjon: g = 9,81 m/s2 

h = tyngdepunktets høyde over bakken, angitt av produsenten og godtatt av de tekniske instanser som foretar 

typegodkjenningsprøvingen 

J = kjøretøyets retardasjon 

k = teoretisk friksjonskoeffisient mellom dekk og vei 

P = kjøretøyets masse 

Ni = veidekkets normalkraft på aksel i ved bremsing 

pm = styreledningstrykk målt på koplingshodet 

FR = samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle tilhengerens hjul 

FRmax = verdien av FR ved tilhengerens største masse 
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Ti = kraft utøvd av bremsene på aksel i ved normale bremsevilkår på vei 

TM = summen av bremsekraften på periferien av alle traktorens hjul 

TR = summen av bremsekreftene Ti på periferien av alle tilhengerens hjul. 

z = kjøretøyets bremsevirkning = J/g 

3. Krav til traktorer i gruppe T 

3.1.  Traktorer med to aksler 

3.1.1.  For k-verdier mellom 0,2 og 0,8 gjelder følgende for traktorer i alle grupper: 

z ≥ 0,10 + 0,85 (k – 0,20) 

 Bestemmelsene i nr. 3.1.1 og 4.1.1 berører ikke kravene i vedlegg II med hensyn til bremsevirkning. Dersom 

prøvingene utføres i samsvar med bestemmelsene i nr. 3.1.1 og 4.1.1 og det oppnås høyere bremsevirkning enn det 

som er fastsatt i vedlegg II, får imidlertid bestemmelsene om friksjonsutnyttingskurver anvendelse i de områdene 

av diagram 1 som er avgrenset av de rette linjene k = 0,8 og z = 0,8. 

3.1.2.  Ved alle kjøretøyets belastningstilstander skal bakakselens kurve for utnyttet friksjon ikke ligge over friksjons-

utnyttingskurven for forakselen: 

3.1.2.1.  ved alle bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30. 

 Vilkåret anses som oppfylt også dersom friksjonsutnyttingskurvene for hver enkelt aksel ved bremsevirkninger 

mellom 0,15 og 0,30 ligger mellom to linjer som er parallelle med den rette linjen for ideell friksjonsutnytting gitt 

ved ligningen k = z + 0,08 som vist på diagram 1 i dette vedlegg, og dersom kurven for friksjonsutnytting for 

bakakselen, ved bremsevirkning z > 0,3, oppfyller følgende vilkår 

z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38) 

3.1.3.  For traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere i gruppe R3b, R4b og S2b utstyrt med trykkluftbremseanlegg, 

gjelder følgende: 

3.1.3.1.  Ved prøving med frakoplet energikilde, avstengt mateledning og en 0,5 l beholder tilkoplet den pneumatiske 

styreledningen og med anlegget med innkoplings- og utkoplingstrykk skal trykket ved fullbremsing med 

driftsbremseanleggets betjeningsinnretning ligge mellom 650 og 850 kPa på mateledningens og den pneumatiske 

styreledningens koplingshoder, uansett kjøretøyets belastning. 

3.1.3.2.  For kjøretøyer utstyrt med en elektrisk styreledning skal fullbremsing med driftsbremseanleggets betjenings-

innretning gi en digital belastningsverdi tilsvarende et trykk på mellom 650 og 850 kPa (se ISO 11992:2003, 

herunder ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007). 

3.1.3.3.  Disse verdiene skal kunne påvises i traktoren når den er frakoplet tilhengeren. Kompatibilitetsområdene i 

diagrammene angitt i nr. 3.1.6, 4.1 og 4.2 bør ikke økes utover 750 kPa og/eller den tilsvarende digitale belast-

ningsverdien (se ISO 11992:2003 herunder ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007). 

3.1.3.4.  Det skal sikres et tilgjengelig trykk på koplingshodet på mateledningen på minst 700 kPa når anlegget har 

innkoplingstrykk. Dette trykket skal kunne påvises uten at driftsbremsene benyttes. 

3.1.4.  For traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere i gruppe R3b, R4b og S2b utstyrt med hydraulisk bremse-

anlegg, gjelder følgende: 

3.1.4.1.  Ved prøving med energikilden på tomgang og 2/3 av høyeste motorturtall skal en styreledning på tilhenger-

simulatoren (nr. 3.6 i vedlegg III) koples til den hydrauliske styreledningen. Ved fullbremsing med driftsbremse-

anleggets betjeningsinnretning skal trykket være mellom 11 500 og 15 000 kPa ved den hydrauliske kontrollen og 

mellom 1 500 og 3 500 kPa ved tilleggsledningen, uansett kjøretøyets belastning.  
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3.1.4.2.  Disse verdiene skal kunne påvises i traktoren når den er frakoplet tilhengeren. Kompatibilitetsområdene i 

diagrammene angitt i nr. 3.1.6, 4.1 og 4.2 bør ikke økes utover 13 300 kPa. 

3.1.5.  Kontroll av samsvar med kravene i nr. 3.1.1 og 3.1.2. 

3.1.5.1.  For å kontrollere samsvar med kravene i nr. 3.1.1 og 3.1.2 skal produsenten framlegge friksjonsutnyttingskurvene 

for for- og bakaksel, beregnet etter følgende formler: 

 

 Kurvene skal avtegnes for begge følgende belastningstilstander: 

3.1.5.1.1.  Ulastet skal den skal ikke overskride den minstemassen produsenten har angitt i opplysningsdokumentet. 

3.1.5.1.2.  Lastet skal den fordelingen der forakselen er mest belastet, tas i betraktning når det er mulig å fordele lasten på 

flere måter. 

3.1.5.2.  Dersom dette ikke er mulig, kan produsenten, for kjøretøyer med permanent allhjulsdrift eller der allhjulsdrift 

koples til under bremsing, for å kunne utføre den matematiske kontrollen i henhold til nr. 3.1.5.1 i stedet utføre 

prøving av hjullåsingsrekkefølge for å kontrollere at forhjulene låses ved alle bremsevirkninger mellom 0,15 og 

0,8, enten samtidig med eller før bakhjulene låses. Dette alternativet fritar ikke produsenten fra å vise samsvar med 

nr. 3.1.5.1 der allhjulsdrift ikke koples inn under bremsing. 

3.1.5.2.1.  For traktorer der allhjulsdrift koples inn automatisk ved bremsing i hastigheter over 20 km/t, men der allhjulsdrift 

ikke automatisk koples inn når driftsbremseanlegget er aktivert ved hastigheter ≤ 20 km/t, er det ikke nødvendig å 

vise samsvar med nr. 3.1.5.1 for tilstanden der allhjulsdrift ikke koples inn ved bremsing. 

3.1.5.3.  Framgangsmåte for å kontrollere at kravene i nr. 3.1.5.2 er oppfylt 

3.1.5.3.1.  Prøvingen av hjullåsingsrekkefølge skal utføres på veidekke med en friksjonskoeffisient på høyst 0,3 og omkring 

0,8 (tørr vei), med utgangshastigheter som angitt i nr. 3.1.5.3.2. 

3.1.5.3.2.  Prøvingshastigheter: 

 0,8 vmax km/t, men ikke over 60 km/t for retardasjon på veidekker med lav friksjonskoeffisient, 

 0,9 vmax for retardasjon på veidekker med høy friksjonskoeffisient. 

3.1.5.3.3.  Kraften som påføres pedalen, kan overstige tillatt aktiveringskraft i henhold til nr. 3.2.1. 

3.1.5.3.4.  Pedalkraften påføres og økes slik at det andre hjulet på kjøretøyet låses mellom 0,5 og 1 sekund etter bremse-

tilsettingen begynte, til begge hjul på en aksel låser seg (andre hjul kan også låses under prøvingen, f.eks. dersom 

det forekommer samtidig låsing). 

3.1.5.4.  Prøvingene fastsatt i nr. 3.1.5.2 skal utføres to ganger på hvert veidekke. Dersom resultatet i en av prøvingene ikke 

blir godkjent, skal det utføres en tredje, vellykket prøving. 

3.1.6.  Traktorer som er godkjent for å trekke andre tilhengere enn tilhengere med stivt drag og påhengsvogner 

3.1.6.1.  Det tillatte tallet for forholdet mellom bremsevirkning TM/FM og trykk pm skal ligge innenfor områdene vist på 

diagram 2 for alle trykk mellom 20 og 750 kPa (for trykkluftbremseanlegg) og 350 og 13 300 kPa (for hydrauliske 

bremseanlegg).  
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3.2.  Traktorer med flere enn to aksler 

 Kravene i nr. 3.1 får anvendelse på kjøretøyer med flere enn to aksler. Kravene i nr. 3.1.2 skal, når det gjelder 

hjullåsingsrekkefølgen, ved bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30 anses som oppfylt dersom den utnyttede 

friksjonen for minst én av forakslene er større enn den som er utnyttet for minst én av bakakslene. 

4. Krav til tilhengere 

4.1.  For slepvogner utstyrt med trykkluftbremseanlegg eller hydrauliske bremseanlegg gjelder følgende: 

4.1.1.  For slepvogner med to aksler gjelder følgende krav: 

4.1.1.1.  For k-verdier mellom 0,2 og 0,8: 

z ≥ 0,1 + 0,85 (k – 0,2) 

 Bestemmelsene i nr. 3.1.1 berører ikke kravene i vedlegg II med hensyn til bremsevirkning. Dersom prøvingene 

utføres i samsvar med bestemmelsene i nr. 3.1.1 og det oppnås høyere bremsevirkning enn det som er fastsatt i 

vedlegg II, får imidlertid bestemmelsene om friksjonsutnyttingskurver anvendelse i de områdene i diagram 1 i dette 

vedlegg som er avgrenset av de rette linjene k = 0,8 og z = 0,8. 

4.1.1.2.  Ved alle kjøretøyets belastningstilstander skal friksjonsutnyttingskurven for bakakselen ikke ligge over 

friksjonsutnyttingskurven for forakselen for alle bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30. Vilkåret anses som oppfylt 

dersom følgende to vilkår er oppfylt for bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30: 

4.1.1.2.1.  Friksjonsutnyttingskurvene for hver enkelt aksel ligger mellom to linjer som er parallelle med linjen for ideell 

friksjonsutnytting gitt ved ligningene k = z + 0,08 og k = z – 0,08, som vist på diagram 1,  

 og 

4.1.1.2.2.  friksjonsutnyttingskurven for bakakselen, ved bremsevirkning z > 0,3, oppfyller vilkåret z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38). 

4.1.1.3.  For kontroll av samsvar med kravene i nr. 4.1.1.1 og 4.1.1.2 skal framgangsmåten fastsatt i bestemmelsene i  

nr. 3.1.5 følges. 

4.1.2.  For slepvogner med flere enn to aksler får kravene i nr. 4.1.1 anvendelse. Kravene i nr. 4.1.1 skal, når det gjelder 

hjullåsingsrekkefølgen, ved bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30 anses som oppfylt dersom den utnyttede 

friksjon for minst én av forakslene er større enn den som er utnyttet for minst én av bakakslene. 

4.1.3.  Det tillatte tallet for forholdet mellom bremsevirkning TR/FR og trykk pm skal ligge innenfor områdene vist på 

diagram 3 for alle trykk mellom 20 og 750 kPa (for trykkluftbremseanlegg) og 350 og 13 300 kPa (for hydrauliske 

bremseanlegg), i både lastet og ulastet tilstand. 

4.2.  For tilhengere med stivt drag og påhengsvogner utstyrt med trykkluftbremseanlegg eller hydrauliske bremseanlegg 

gjelder følgende: 

4.2.1.  Det tillatte tallet for bremsevirkning TR/FR i forhold til trykket pm skal ligge innenfor de to områdene som 

framkommer fra diagram 3 når den loddrette skalaen multipliseres med 0,95. Dette kravet skal oppfylles ved alle 

trykk mellom 20 og 750 kPa (for trykkluftbremseanlegg) og 350 og 13 300 kPa (for hydrauliske bremseanlegg), i 

både lastet og ulastet tilstand. 

4.3.  For slepvogner med påløpsbremseanlegg gjelder følgende: 

4.3.1.  Kravene i nr. 4.1.1 får anvendelse også for slepvogner med påløpsbremseanlegg.  
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4.3.2.  For slepvogner med påløpsbremseanlegg og flere enn to aksler får kravene i nr. 4.1.2 i dette vedlegg anvendelse. 

4.3.3.  Ved beregning for å bekrefte samsvar med bestemmelsene i nr. 4.1.1.3 kan påvirkningen fra tillatt trekkraft D*  

(nr. 10.3.1 i vedlegg VIII) utelates. 

5. Vilkår som skal oppfylles ved feil på bremsekraftfordelingssystemet 

 Når vilkårene i dette tillegg oppfylles ved hjelp av en spesialinnretning (for eksempel mekanisk styrt av kjøretøyets 

fjæringssystem), skal det for traktorer, ved feil på betjeningsinnretningen, være mulig å stanse kjøretøyet på samme 

vilkår som for nødbremseanlegget; for traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere utstyrt med et 

trykkluftbremseanlegg eller et hydraulisk bremseanlegg, skal det være mulig å oppnå et trykk på koplingshodet på 

styreledningen som ligger innenfor området angitt i nr. 3.1.3 og 3.1.4. Ved feil på betjeningsinnretningen for 

spesialinnretningen på en tilhenger skal det oppnås en bremsevirkning på minst 30 % av den fastsatte 

bremsevirkning for driftsbremseanlegget på det aktuelle kjøretøyet. 

6. Merking 

6.1.  Kjøretøyer som oppfyller kravene i dette tillegg ved hjelp av en innretning som er mekanisk styrt av kjøretøyets 

fjæringssystem, skal være merket i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 17. nr. 2 bokstav k) og  

nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013, med de relevante opplysninger som viser hvor stor innretningens nyttbare 

arbeidsvandring er mellom posisjonene som tilsvarer henholdsvis kjøretøyets ulastede og lastede stand, samt andre 

opplysninger som er nødvendige for å kontrollere innstillingen av innretningen. 

6.1.1.  Dersom en lastavhengig bremsekraftregulator styres av kjøretøyets fjæringssystem på en annen måte enn mekanisk, 

skal kjøretøyet være påført merking med de nødvendige opplysninger for å kunne kontrollere innretningens 

innstilling. 

6.2.  Dersom vilkårene i dette tillegg oppfylles ved hjelp av en innretning som regulerer lufttrykket eller det hydrauliske 

trykket i bremseoverføringen, skal kjøretøyet være påført merking som viser aksellast på underlaget, innretningens 

nominelle utløpstrykk og et innløpstrykk som skal være på minst 80 % av høyeste nominelle innløpstrykk som 

angitt av kjøretøyprodusenten, for følgende belastningstilstander: 

6.2.1.  Høyeste teknisk tillatte aksellast for den eller de akslene som styrer innretningen. 

6.2.2.  Aksellast tilsvarende kjøretøyets masse i driftsferdig stand som angitt i prøvingsrapporten for godkjenning av 

bremsekrav. 

6.2.3.  Aksellast som er angitt av produsenten for å muliggjøre kontroll av innretningens innstilling ved drift, dersom 

aksellasten avviker fra verdiene angitt i nr. 6.2.1–6.2.2. 

6.3.  Merkingen nevnt i nr. 6.1 og 6.2 skal være plassert på et synlig sted og skal ikke kunne slettes. Et eksempel på 

merking av en mekanisk styrt innretning i et kjøretøy utstyrt med trykkluftbremseanlegg eller hydraulisk 

bremseanlegg er gitt i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 34 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 167/2013. 

6.4.  Elektronisk styrte bremsekraftfordelingssystemer som ikke kan oppfylle kravene i nr. 6.1, 6.2 og 6.3, skal ha en 

metode for egenkontroll av funksjonene som påvirker fordelingen av bremsekraft. Det skal dessuten være mulig å 

utføre kontrollene angitt i nr. 1.3.1 når kjøretøyet står i ro, ved å generere det nominelle belastningstrykket som 

tilsvarer bremsingens begynnelse i både lastet og ulastet tilstand. 

7. Kjøretøyprøving 

 I forbindelse med typegodkjenningen skal den tekniske instans kontrollere samsvar med kravene fastsatt i dette 

tillegg og utføre alle andre prøvinger som anses som nødvendige for dette formål. Rapporten for tilleggsprøvingene 

skal vedlegges typegodkjenningsrapporten. 
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Diagram 1 

Traktorer i gruppe Tb og slepvogner i gruppe R3b, R4b og S2b 

(se nr. 3.1.2.1 og 4.1.1.2) 

 

Merknad: Nedre grense k = z – 0,08 får ikke anvendelse på utnyttet friksjon på bakakselen. 
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Diagram 2 

Tillatt forhold mellom bremsevirkning TM/PM og trykket pm på koplingshodet for traktorer i gruppe T og C utstyrt 

med trykkluftbremseanlegg eller hydraulisk bremseanlegg 

 

ulastet 

lastet 

pm (kPa) 
pneumatisk 

pm (kPa) 
hydraulisk 
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Diagram 3 

Tillatt forhold mellom bremsevirkning TR/FR og trykket pm på koplingshodet for tilhengere i gruppe S2, R3 og R4 

utstyrt med trykkluftbremseanlegg eller hydraulisk bremseanlegg 

 

 ______  

ulastet 

lastet 

pm (kPa) 
pneumatisk 

pm (kPa) 
hydraulisk 
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VEDLEGG III 

Krav til måling av reaksjonstid 

1. Generelle krav 

1.1.  Driftsbremseanleggets reaksjonstid skal bestemmes når kjøretøyet står i ro, og trykket måles ved innløpet til den 

bremsen som er ugunstigst plassert. For kjøretøyer utstyrt med lastavhengige bremsekraftregulatorer skal disse 

innretningene være satt i «lastet» posisjon. 

1.2.  Under prøvingene skal slaglengden for bremsesylindrene på de enkelte akslene tilsvare slaglengden med 

bremsene justert så tett som mulig. 

1.3.  Reaksjonstiden som måles i samsvar med nr. 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.5, 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 5.3.6 og 

6.2, skal rundes av til nærmeste tidels sekund. Dersom tallet som angir hundredeler er 5 eller høyere, skal 

reaksjonstiden avrundes oppover til nærmeste tidel. 

1.4.  Diagrammene i tillegg 1 og 2 er eksempler på riktig konfigurasjon for de aktuelle simulatorene for innstilling og 

bruk. 

2. Traktorer utstyrt med trykkluftbremseanlegg 

2.1.  Ved begynnelsen av hver enkelt prøving skal trykket i energilagringsinnretningen være lik det trykket der 

regulatoren kopler inn tilførselen til anlegget. I anlegg som ikke er utstyrt med regulator (f.eks. grensetrykkom-

pressor), skal trykket i energilagringsinnretningen ved begynnelsen av hver prøving være 90 % av trykket som er 

angitt av produsenten og fastsatt i nr. 1.2.2.1 i del A i vedlegg IV, som skal benyttes ved prøvingene fastsatt i 

dette vedlegg. 

2.2.  Reaksjonstidene uttrykt i aktiveringstid (tf) skal finnes ved å foreta en rekke fullbremsinger, fra den korteste 

mulige aktiveringstiden til en tid på omtrent 0,4 sekunder. De målte verdiene skal settes inn i et diagram. 

2.3.  Den reaksjonstiden som skal tas i betraktning i denne prøvingen, er den som tilsvarer en aktiveringstid på  

0,2 sekund. Denne reaksjonstiden kan bestemmes ut fra diagrammet ved interpolasjon. 

2.4.  For en aktiveringstid på 0,2 sekund skal det ikke gå mer enn 0,6 sekund fra bremseanleggets betjeningsinnretning 

begynner å aktiveres, til det øyeblikket da trykket i bremsesylinderen har kommet opp i 75 % av sin asymptotiske 

verdi. 

2.5.  For traktorer som er utstyrt med en pneumatisk styreledning for tilhengere, skal reaksjonstiden, i tillegg til det 

som kreves i nr. 1.1, måles ved enden av en 2,5 m lang slange med en innvendig diameter på 13 mm som tilsluttes 

koplingshodet på styreledningen til driftsbremseanlegget. Under denne prøvingen skal det i koplingshodet på 

mateledningen være tilsluttet et volum på 385 ± 5 cm3 (som anses å tilsvare volumet i en 2,5 m lang slange med 

en innvendig diameter på 13 mm under et trykk på 650 kPa). Slangenes lengde og innvendige diameter skal angis 

i nr. 2.4 i prøvingsrapporten. 

2.6.  Tiden som går fra bremsepedalen begynner å aktiveres, til det øyeblikket da 

2.6.1.  trykket målt på koplingshodet til den pneumatiske styreledningen 

2.6.2.  den digitale belastningsverdien i den elektriske styreledningen, målt i samsvar med ISO 11992:2003, herunder 

ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007, har kommet opp i x % av sin asymptotiske verdi, henholdsvis sluttverdi, 

skal ikke overstige de tider som er angitt i tabellen nedenfor: 

x [prosent] t [sek] 

10 

75 

0,2 

0,4 

2.7.  For traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere i gruppe R3 eller R4 utstyrt med trykkluftbremseanlegg, skal 

det i tillegg til vilkårene i nr. 2.6 kontrolleres at kravene i nr. 2.2.1.17.2.1 i vedlegg I er oppfylt, ved følgende 

prøving: 

2.7.1.  Trykket skal måles ved enden av en slange som er 2,5 m lang, har en innvendig diameter på 13 mm og er 

forbundet med mateledningens koplingshode. 
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2.7.2.  Det skal simuleres feil på styreledningen på koplingshodet. 

2.7.3.  Betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget skal aktiveres i 0,2 sekund, som beskrevet i nr. 2.3. 

3. Traktorer utstyrt med hydraulisk bremseanlegg 

3.1.  Prøvingene av reaksjonstid skal utføres i en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 30 °C. 

3.2.  Ved begynnelsen av hver prøving skal trykket i energilagringsinnretningen være lik det trykket der regulatoren 

kopler inn tilførselen til anlegget. I anlegg som ikke er utstyrt med regulator (f.eks. hydraulikkpumper med 

trykkbegrensning), skal trykket i energilagringsinnretningen ved begynnelsen av hver prøving være 90 % av 

trykket angitt av produsenten og fastsatt i nr. 1.2.1.2 i del C i vedlegg IV, som skal benyttes ved prøvingene 

fastsatt i dette vedlegg. 

3.3.  Reaksjonstidene uttrykt i aktiveringstid (tf) skal finnes ved å foreta en rekke fullbremsinger, fra den korteste 

mulige aktiveringstiden til en tid på omtrent 0,4 sekunder. De målte verdiene skal settes inn i et diagram. 

 For driftsbremseanlegg som aktiveres med ingen eller bare begrenset tilførsel av energi, skal betjenings-

innretningen påføres en kraft som sikrer minst den fastsatte driftsbremsevirkning. 

3.4.  Den reaksjonstiden som skal tas i betraktning i denne prøvingen, er den som tilsvarer en aktiveringstid på  

0,2 sekund. Denne reaksjonstiden kan utledes fra diagrammet ved interpolasjon. 

3.5.  For en aktiveringstid på 0,2 sekund skal det ikke gå mer enn 0,6 sekund fra bremseanleggets betjeningsinnretning 

begynner å aktiveres, til det øyeblikk der trykket i bremsesylinderen har kommet opp i 75 % av sin høyeste verdi. 

 For et fullstendig energidrevet driftsbremseanlegg der bremsetrykket i bremsesylinderen kommer opp i et 

midlertidig høyeste trykk som deretter faller til det gjennomsnittlige stabiliserte trykket, skal dette gjennom-

snittlige stabiliserte trykket tas i betraktning for beregningen av 75 %-verdien. 

3.6.  Traktorer utstyrt med hydraulisk styreledning for tilhengere 

3.6.1.  I tillegg til det som kreves i nr. 1.1, skal reaksjonstiden måles med en tilhengersimulator (se nr. 1 i tillegg 2) som 

skal tilsluttes koplingshodet på den hydrauliske styreledningen og tilleggsledningen til traktoren. 

3.6.2.  Tilhengersimulatoren skal ha følgende komponenter og egenskaper: 

3.6.2.1.  Tilhengersimulatorens tilleggsledning 

3.6.2.1.1.  Tilleggsledning med en hunnkopling i henhold til ISO 16028:2006 med en åpning med en diameter på 0,6+ 0,2 mm 

for å begrense gjennomstrømningen under prøvingen. 

3.6.2.1.2.  Stempelakkumulator (eller tilsvarende innretning) som oppfyller følgende egenskaper og prøvingsvilkår: 

3.6.2.1.2.1.  Nominelt volum på 1000 cm3. 

3.6.2.1.2.2.  Innledende forladingstrykk på 1000± 100 kPa ved et fortrengt volum på 0 cm3. 

3.6.2.1.2.3.  Høyeste trykk på 1500 kPa ved et fortrengt volum på 500± 5 cm3. 

3.6.2.1.3.  Stempelakkumulatoren (eller den tilsvarende innretningen) er koplet til tilleggsledningen via en kopling med en 

innvendig diameter på 12,5 mm som består av et bøyelig rør (i henhold til EN853:2007) som er 1,0 m langt. 

3.6.2.1.4.  Det skal være anlagt et prøvingsuttak nærmest mulig hunnkoplingen i henhold til ISO 16028:2006. 

3.6.2.1.5.  For at simulatoren skal kunne avluftes før og etter prøvingen, skal det være anlagt en avluftingsinnretning. 

3.6.2.2.  Tilhengersimulatorens styreledning 

3.6.2.2.1.  Styreledning med hunnkopling iht. ISO 5676:1983  
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3.6.2.2.2.  Energilagringsinnretning med stempel (eller tilsvarende innretning) som oppfyller følgende egenskaper og 

prøvingsvilkår: 

3.6.2.2.2.1.  Innledende forladingstrykk på 500± 100 kPa ved et fortrengt volum på 0 cm3. 

3.6.2.2.2.2.  Mellomliggende prøvingstrykk på 2200± 200 kPa ved et fortrengt volum på 100± 3 cm3. 

3.6.2.2.2.3.  Sluttrykk på 11500± 200 kPa ved et fortrengt volum på 140± 5 cm3. 

3.6.2.2.3.  Energilagringsinnretningen med stempel (eller tilsvarende innretning) er koplet til styreledningen via en kopling 

med en innvendig diameter på 10 mm som består av et bøyelig rør (i henhold til EN853:2007) som er 3,0 m langt 

og et stivt rør som er 4,5 m langt. 

3.6.2.2.4.  Prøvingsuttakene skal være anlagt nærmest mulig energilagringsinnretningen med stempel (eller den tilsvarende 

innretningen) og hunnkoplingen i henhold til ISO 5676:1983. 

3.6.2.2.5.  For at forbindelsesrørene skal kunne avluftes før prøvingen, skal det være anlagt en avluftingsinnretning. 

3.6.3.  Prøvingen skal utføres på følgende vilkår: 

3.6.3.1.  Forbindelsesrørene skal avluftes før prøvingen. 

3.6.3.2.  Motorturtallet på traktoren skal være 25 % over tomgangsturtallet. 

3.6.3.3.  Avluftingsinnretningen på tilleggsledningen på tilhengersimulatoren skal være helt åpen. 

3.6.4.  Når det gjelder måling av reaksjonstiden i henhold til nr. 3.3 og 3.4, skal kraften på bremsebetjeningsinnretningen 

være slik at det oppnås et trykk på minst 11 500 kPa på koplingshodet på styreledningen mens motoren går på et 

turtall 25 % over tomgangsturtallet. 

3.6.5.  For en aktiveringstid på 0,2 sekund skal det ikke gå mer enn 0,6 sekund fra bremseanleggets betjeningsinnretning 

begynner å aktiveres, til det øyeblikket da trykket målt på prøvingsuttaket ved energilagringsinnretningen med 

stempel (eller den tilsvarende innretningen) har kommet opp i 75 % av sin høyeste verdi i henhold til nr. 3.5. 

 Høyeste verdi her gjelder imidlertid trykket målt ved prøvingsuttaket, og ikke bremsetrykket som i nr. 3.5. 

4. Tilhengere utstyrt med trykkluftbremseanlegg 

4.1.  Reaksjonstiden for tilhengere skal måles uten traktor. Som erstatning for traktoren må det benyttes en simulator 

som koplingshodene til mateledningen, den pneumatiske styreledningen og/eller koplingen til den elektriske 

styreledningen kan koples til. 

4.2.  Trykket i mateledningen skal være 650 kPa. 

4.3.  Simulatoren for pneumatiske styreledninger skal ha følgende egenskaper: 

4.3.1.  Den skal ha en 30 liters beholder som skal fylles til et trykk på 650 kPa før hver prøving og ikke etterfylles under 

prøvingen. Ved utløpet av bremsebetjeningsinnretningen skal simulatoren ha en åpning med en diameter på  

4,0–4,3 mm. Volumet av slangen, målt fra åpningen til og med koplingshodet, skal være 385 ± 5 cm3 (som anses 

å tilsvare volumet av en 2,5 m lang slange med en innvendig diameter på 13 mm under et trykk på 650 kPa). 

Trykkene i styreledningen nevnt i nr. 4.3.3 skal måles umiddelbart etter åpningen. 

4.3.2.  Betjeningsinnretningen skal være utformet slik at dens virkning under bruk ikke påvirkes av den som foretar 

prøvingen. 

4.3.3.  Simulatoren skal være justert, f.eks. ved valg av åpning som nevnt nr. 4.3.1, slik at ved tilslutning av en beholder 

på 385 ± 5 cm3 skal tiden det tar å øke trykket fra 65 til 490 kPa (henholdsvis 10 og 75 % av det nominelle 

trykket på 650 kPa), være 0,2 ± 0,01 sekund. Dersom det benyttes en beholder på 1 155 ± 15 cm3 i stedet for 

ovennevnte beholder, skal tiden det tar å øke trykket fra 65 til 490 kPa uten ny justering være 0,38 ± 0,02 sekund. 

Mellom disse to trykkverdiene skal trykkøkningen være tilnærmet lineær. Beholderne skal være koplet til 

koplingshodet uten bruk av fleksible rør, og forbindelsen skal ha en innvendig diameter på minst 10 mm.  
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4.3.4.  Diagrammene i tillegg 1 er et eksempel på riktig konfigurasjon av simulatoren for innstilling og bruk. 

4.4.  Simulatoren for å kontrollere reaksjonen på signaler som overføres via den elektriske styreledningen, skal ha 

følgende egenskaper: 

4.4.1.  Simulatoren skal avgi et digitalt belastningssignal i den elektriske styreledningen i samsvar med ISO 11992-

2:2003 med endring 1:2007, og den skal overføre relevante opplysninger til tilhengeren via pol nr. 6 og 7 i 

koplingen i henhold til ISO7638:2003. For å måle reaksjonstiden kan simulatoren på produsentens anmodning 

overføre opplysninger til tilhengeren om at det ikke finnes noen pneumatisk styreledning tilgjengelig, og at den 

elektriske styreledningens belastningssignal blir generert fra to uavhengige kretser (se nr. 6.4.2.2.24 og 6.4.2.2.25 

i ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007). 

4.4.2.  Bremseanleggets betjeningsinnretning skal være konstruert slik at dens virkning under bruk ikke påvirkes av den 

som foretar prøvingen. 

4.4.3.  Ved måling av reaksjonstiden skal signalet som avgis av den elektriske simulatoren, tilsvare en lineær pneumatisk 

trykkøkning fra 0,0 til 650 kPa på 0,2 ± 0,01 sekund. 

4.5.  Ytelseskrav 

4.5.1.  For tilhengere med pneumatisk styreledning skal tiden det tar fra det øyeblikk da trykket simulatoren har 

produsert i styreledningen, har kommet opp i 65 kPa, til det øyeblikk da trykket i tilhengerens bremsesylinder har 

kommet opp i 75 prosent av sin asymptotiske verdi, ikke overstige 0,4 sekund. 

4.5.1.1.  Tilhengere utstyrt med en pneumatisk styreledning og som har elektrisk styringsenhet, skal ved prøving være 

forsynt med elektrisk kraft via koplingen i henhold til ISO 7638:2003 (med 5 eller 7 poler). 

4.5.2.  For tilhengere med elektrisk styreledning skal tiden det tar fra det øyeblikk da signalet simulatoren har avgitt, 

overstiger en verdi tilsvarende 65 kPa, til det øyeblikk da trykket i tilhengerens bremsesylinder har kommet opp i 

75 % av sin asymptotiske verdi, ikke overstige 0,4 sekund. 

4.5.3.  For tilhengere utstyrt med en pneumatisk og en elektrisk styreledning, skal reaksjonstiden måles uavhengig for 

hver styreledning i henhold til den relevante framgangsmåten beskrevet i nr. 4.5.1.1 og 4.5.2. 

5. Tilhengere utstyrt med hydraulisk bremseanlegg 

5.1.  Prøvingene skal utføres i en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 30 °C. 

5.2.  Reaksjonstiden for tilhengere skal måles uten traktor. Som erstatning for traktoren må det benyttes en 

traktorsimulator som koplingshodene på styreledningen og tilleggsledningen kan koples til. Dersom tilhengeren er 

utstyrt med en elektrisk kopling som angitt i nr. 2.1.5.1.3 i vedlegg I, skal denne koplingen også koples til 

traktorsimulatoren (se nr. 2 i tillegg 2). 

5.3.  Traktorsimulatoren skal ha følgende egenskaper: 

5.3.1.  Traktorsimulatoren skal være utstyrt med de typene koplinger som er angitt i nr. 2.1.5.1.1–2.1.5.1.3 i vedlegg I 

med hensyn til traktorer. 

5.3.2.  Når traktorsimulatoren er aktivert (f.eks. med en elektrisk bryter): 

5.3.2.1.  skal det genereres et trykk på 11 500+ 500 kPa på koplingshodet på styreledningen, 

5.3.2.2.  skal trykket på koplingshodet på tilleggsledningen være kommet opp i 1500+ 300 kPa. 

5.3.3.  Uten at styreledningen på tilhengeren er tilsluttet, skal traktorsimulatoren kunne generere et trykk på 11 500 kPa 

på koplingshodet på styreledningen i løpet av 0,2 sekund etter at den ble aktivert (f.eks. med en elektrisk bryter). 

5.3.4.  Den hydrauliske væsken som brukes i traktorsimulatoren, skal ha en viskositet på 60± 3 mm2/sek ved en 

temperatur på 40± 3 °C (f.eks. hydraulisk væske i henhold til SAE 10W30). Under traktorsimulatorprøvingen skal 

temperaturen på den hydrauliske væsken ikke overstige 45 °C.  
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5.3.5.  Dersom tilhengeren er utstyrt med en innretning for lagring av hydraulisk energi for å oppfylle kravene til 

driftsbremseanlegget, skal energilagringsinnretningene før reaksjonstiden måles, lades til det trykk som er angitt 

av produsenten i prøvingsrapporten for å oppnå minste fastsatte driftsbremsevirkning. 

5.3.6.  Når traktorsimulatoren er tilsluttet styreledningen på tilhengersimulatoren (som angitt i nr. 3.6.2), skal 

traktorsimulatoren kalibreres på en slik måte at tiden som går fra traktorsimulatoren ble aktivert, til det øyeblikk 

da trykket i energilagringsinnretningen med stempel (eller tilsvarende innretning) i styreledningen på tilhengeren 

er kommet opp i 11 500 kPa, er 0,6+ 0,1 sek. For å oppnå dette resultat må gjennomstrømningen på traktor-

simulatoren justeres (f.eks. med en strømningsregulator). Forbindelsesrørene på styreledningen på tilhenger-

simulatoren skal avluftes før denne kalibreringen. 

5.3.7.  Betjeningsinnretningen for traktorsimulatoren skal være utformet slik at dens virkning ikke påvirkes av den som 

foretar prøvingen. 

5.4.  Ytelseskrav 

5.4.1.  Når den kalibrerte traktorsimulatoren (se nr. 5.3.6) er koplet til tilhengeren, skal tiden det tar fra det øyeblikk 

traktorsimulatoren er aktivert (f.eks. med en elektrisk bryter), til det øyeblikk da trykket i den bremsesylinderen 

som er ugunstigst plassert, er kommet opp i 75 % av sin høyeste verdi, ikke overstige 0,6 sekund. 

 For driftsbremseanlegg der bremsetrykket i bremsesylinderen kommer opp i et midlertidig høyeste trykk som 

deretter faller til det gjennomsnittlige stabiliserte trykket, er det dette gjennomsnittlige stabiliserte trykket som 

skal tas i betraktning ved beregning av de 75 prosentene. 

6. Traktorer utstyrt med driftsbremseanlegg med fjærbremser 

6.1.  Reaksjonstiden skal måles med fjærbremsene justert så tett som mulig. Utgangstrykket i fjærkompresjons-

kammeret, som tilsvarer dette prøvingskrav, skal angis av produsenten. 

6.2.  Den tiden det tar fra betjeningsinnretningen for driftsbremsen aktiveres (bremsene fullt utkoplet), til det øyeblikk 

da trykket i fjærkompresjonskammeret ved den bremsesylinderen som er ugunstigst plassert, har kommet opp i et 

trykk som tilsvarer 75 % av den fastsatte bremsevirkning, skal ikke overstige 0,6 sekund. 

 _____  
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Tillegg 1 

Eksempler på pneumatiske simulatorer 

1.  Innstilling av simulator 

 

2.  Prøving av tilhenger 

 

A = mateledning med avstengingsventil 

C1 = trykkbryter i simulator, innstilt på 65 kPa og 490 kPa 

C2 = trykkbryter som skal koples til tilhengerens bremsesylinder, innstilt på 75 % av det asymptotiske trykket i 

bremsesylinderen CF 

CF = bremsesylinder 

L = ledning fra åpning O til og med koplingshodet TC med et innvendig volum på 385 ± 5 cm3 ved et trykk på 650 kPa 

Til elektrisk kronometer 

Bremseutstyr på tilhenger 
som skal prøves 

Til elektrisk kronometer 
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M = trykkmåler 

O = åpning med diameter på minst 4 mm og høyst 4,3 mm 

PP = trykkprøvingskopling 

R1 = 30 l trykklufttank med tømmeventil 

R2 = kalibreringsbeholder på 385 ± 5 cm3, medregnet koplingshodet TC 

R3 = kalibreringsbeholder på 1155 ± 15 cm3, medregnet koplingshodet TC 

RA = avstengingsventil 

TA = mateledningens koplingshode 

V = bremseanleggets betjeningsinnretning 

TC = styreledningens koplingshode 

VRU = bremseventil 

3.  Eksempel på simulator for elektriske styreledninger 

 

ECL = Elektrisk styreledning i henhold til ISO 7638:2003 

SIMU = Simulator for byte 3,4 i EBS 11 i henhold til ISO 11992:2003 med utsignaler ved start, 65 kPa og 650 kPa 

A = mateledning med avstengingsventil 

C2 = trykkbryter som skal koples til tilhengerens bremsesylinder, innstilt på 75 % av det asymptotiske trykket i 

bremsesylinderen CF 

CF = bremsesylinder 

Simulator EBS 11 

Til elektrisk kronometer 

Bremseutstyr på tilhenger 

som skal prøves 
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M = trykkmåler 

PP = trykkprøvingskopling 

TA = mateledningens koplingshode 

VRU = bremseventil 

 _____  
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Tillegg 2 

Eksempler på hydrauliske simulatorer 

1.  Tilhengersimulator 

1.1.  Tilhengersimulatorens tilleggsledning 

 

TA = tilleggsledningens koplingshode (hunnkopling iht. ISO 16028:2006) 

M = trykkprøvingsuttak 

PT = trykkgiver 

P1 = bøyelig rør iht. EN853:2007 med innvendig diameter 12,5 mm 

A = hydraulisk akkumulator (volum: 1000 cm3, forladingstrykk: 1000 kPa) 

B = avluftingsskrue 

V = avluftingsinnretning 

O = åpning  

P2 = bøyelig rør med innvendig diameter 10 mm 

T = retur til traktortank 

1.2. Tilhengersimulatorens styreledning 

 

TA = styreledningens koplingshode (hunnkopling iht. ISO 5676:1983) 

M = uttak for trykkmåler eller trykkgiver 

FP = bøyelig rør iht. EN853:2007 med innvendig diameter 10 mm 

Lengde etter behov 

GASS 
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RP = stivt rør med innvendig diameter 10 mm 

PT = trykkgiver 

B = avluftingsskrue 

C = sylind(r)er(*) 

 

2.  Traktorsimulator 

 

F = filtre 

PM = pumpe 

PT = trykkgivere 

CLRV = sikkerhetsventil på styreledning 

SLRV = sikkerhetsventil på tilleggsledning 

Styrelednings-
trykk (kPa) 

(*) Fortrengt volum kan oppnås med én 
eller flere sylindrer 

Fortrengt volum 

Kronometer 
og registrator 

Utløser 1 

Utløser 2 
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SV = treveis magnetventil 

FR = strømningsregulator 

MV = proporsjonal moduleringsventil 

TA = tilleggsledningens koplingshode (hannkopling iht. ISO 16028:2006) 

TC = styreledningens koplingshode (hannkopling iht. ISO 5676:1983) 

EC = elektrisk kopling (hunnkopling iht. ISO 7638:2003) 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Krav til energikilder og energilagringsinnretningene i bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer 

utstyrt med slike 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1 «hydraulisk eller pneumatisk bremseanlegg med lagret energi» et bremseanlegg der energien tilføres ved 

hydraulisk væske eller luft under trykk, lagret i én eller flere energilagringsinnretninger som forsynes av én eller 

flere trykkpumper eller kompressorer som hver er utstyrt med en innretning som kan begrense trykket til en 

høyeste verdi (angitt av produsenten). 

A. TRYKKLUFTBREMSEANLEGG 

1. Energilagringsinnretningenes (energibeholdernes) kapasitet 

1.1.  Generelle krav 

1.1.1.  Kjøretøyer med bremseanlegg hvis virkemåte er avhengig av trykkluft, skal være utstyrt med beholdere med en 

kapasitet som oppfyller kravene fastsatt i nr. 1.2 og 1.3. 

1.1.2.  Beholderne trenger imidlertid ikke ha noen bestemt kapasitet dersom bremseanlegget er slik at det i mangel av 

noen energireserve er mulig, ved hjelp av driftsbremseanleggets betjeningsinnretning, å oppnå en bremsevirkning 

som minst tilsvarer den som er fastsatt for nødbremseanlegget. 

1.1.3.  Ved kontroll av at kravene fastsatt i nr. 1.2 og 1.3 er oppfylt, skal bremsene være justert så tett som mulig. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe T 

1.2.1.  Kjøretøyenes trykkluftbremsebeholdere skal være utformet slik at det gjenværende trykket i beholderen etter åtte 

fullbremsinger med driftsbremseanleggets betjeningsinnretning ikke er mindre enn det trykket som er nødvendig 

for å oppnå den fastsatte nødbremsevirkningen. 

1.2.2.  Under prøvingen skal følgende krav oppfylles: 

1.2.2.1.  Utgangstrykket i beholderne skal være som angitt av produsenten. Dette trykket skal gjøre det mulig å oppnå den 

virkning som er fastsatt for driftsbremseanlegget. Utgangstrykket skal være angitt i opplysningsdokumentet. 

1.2.2.2.  Beholderen eller beholderne skal ikke etterfylles; beholderne for hjelpeutstyr skal dessuten være isolert. 

1.2.2.3.  For kjøretøyer som er godkjent for å trekke en tilhenger, skal mateledningen være avstengt, og en beholder med 

kapasitet på 0,5 liter skal være koplet til styreledningen. Før hver bremsing skal trykket i denne beholderen være 

redusert til null. Etter prøvingen nevnt i nr. 1.2.1 skal trykket i styreledningen ikke være mindre enn halvparten av 

trykket oppnådd ved den første bremsetilsettingen. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe R og S 

1.3.1.  Beholdere som er montert på tilhengere, skal være slik utformet at trykket som leveres til deler som benytter  

slikt trykk, etter åtte fullbremsinger med traktorens driftsbremseanlegg ikke faller under halvparten av den verdi 

som oppnås ved den første bremsetilsettingen, og uten at tilhengerens automatiske bremseanlegg eller parke-

ringsbremseanlegg aktiveres. 

1.3.2.  Under prøvingen skal følgende krav oppfylles: 

1.3.2.1.  Trykket i beholderne når prøvingen begynner, skal være 850 kPa. 

1.3.2.2.  Mateledningen skal være avstengt; dessuten skal beholderne for hjelpeutstyr være isolert.  
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1.3.2.3.  Beholderen skal ikke etterfylles under prøvingen. 

1.3.2.4.  Ved hver bremsetilsetting skal trykket i styreledningen være 750 kPa. 

1.3.2.5.  Ved hver bremsetilsetting skal den digitale belastningsverdi i den elektriske styreledningen tilsvare et pneumatisk 

trykk på 750 kPa. 

2. Energikildenes kapasitet 

2.1.  Alminnelige bestemmelser 

 Kompressorer skal oppfylle kravene i følgende numre: 

2.2.  Symboler som er brukt i dette avsnitt: 

2.2.1.  Med p1 menes det trykket som tilsvarer 65 % av trykket p2 nevnt i nr. 2.2.2. 

2.2.2.  Med p2 menes den verdien som er angitt av produsenten og nevnt i nr. 1.2.2.1. 

2.2.3.  Med t1 menes den tiden det tar for overtrykket å stige fra 0 til p1, og med t2 menes den tid det tar for overtrykket å 

stige fra 0 til p2. 

2.3.  Forhold under måling 

2.3.1.  Kompressorens turtall skal i alle tilfeller være det som er nådd når motoren har et turtall som tilsvarer største effekt 

eller det motorturtall som regulatoren tillater. 

2.3.2.  Beholdere for hjelpeutstyr skal være isolert under prøvingene som foretas for å bestemme tid t1 og t2. 

2.3.3.  På kjøretøyer som er beregnet på å trekke en tilhenger, skal tilhengeren representeres av en trykklufttank hvis 

høyeste relative trykk p (uttrykt i kPa/100) er det trykk som kan tilføres gjennom traktorens mateledning, og hvis 

volum V (uttrykt i liter) framkommer ved formelen p × V = 20 R (der R er største tillatte masse, uttrykt i tonn, på 

tilhengerens aksler). 

2.4.  Tolking av resultatene 

2.4.1.  Tiden t1 som registreres for den energilagringsinnretningen som er ugunstigst plassert, skal ikke overstige: 

2.4.1.1.  tre minutter for kjøretøyer som det ikke er tillatt å kople en tilhenger til, 

2.4.1.2.  seks minutter for kjøretøyer som det er tillatt å kople en tilhenger til. 

2.4.2.  Tiden t2 for den beholderen som er ugunstigst plassert, skal ikke overstige: 

2.4.2.1.  seks minutter for kjøretøyer som det ikke er tillatt å kople en tilhenger til, 

2.4.2.2.  ni minutter for kjøretøyer som det er tillatt å kople en tilhenger til. 

2.5.  Tilleggsprøving 

2.5.1.  Når kjøretøyet er utstyrt med én eller flere hjelpeutstyrsbeholdere med en samlet kapasitet som overstiger 20 % av 

bremsebeholdernes samlede kapasitet, skal det foretas en tilleggsprøving der virkemåten til ventilene som styrer 

fyllingen av hjelpeutstyrsbeholderen eller -beholderne, ikke på noen måte skal påvirkes. I løpet av denne prøvingen 

skal det kontrolleres at tiden t3 som er nødvendig for at trykket i bremsebeholderne skal stige fra 0 til p2, er mindre 

enn: 

2.5.1.1.  åtte minutter for kjøretøyer som det ikke er tillatt å kople en tilhenger til, 

2.5.1.2.  elleve minutter for kjøretøyer som det er tillatt å kople en tilhenger til. 

2.5.2. Prøvingen skal foretas under forholdene fastsatt i nr. 2.3.1 og 2.3.3.  
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2.6.  Traktorer 

2.6.1.  Kjøretøyer som er godkjent for å trekke en tilhenger, skal også oppfylle ovennevnte krav til kjøretøyer som ikke er 

godkjent for slik bruk. I et slikt tilfelle skal prøvingene nevnt i nr. 2.4.1, 2.4.2 og 2.5.1 foretas uten beholderen 

nevnt i nr. 2.3.3. 

3. Trykkprøvingskoplinger 

3.1.  En trykkprøvingskopling skal være montert lett tilgjengelig så nær som mulig den beholderen som er ugunstigst 

plassert etter nr. 2.4 i dette vedlegg. 

3.2.  Trykkprøvingskoplingene skal være i samsvar med punkt 4 i ISO-standard 3583:1984. 

B. VAKUUMBREMSEANLEGG 

1. Energilagringsinnretningenes (energibeholdernes) kapasitet 

1.1.  Alminnelige bestemmelser 

1.1.1.  Kjøretøyer med bremseanlegg hvis virkemåte er avhengig av vakuum, skal være utstyrt med beholdere med en 

kapasitet som oppfyller kravene fastsatt i nr. 1.2 og 1.3. 

1.1.2.  Beholderne behøver imidlertid ikke å ha en bestemt kapasitet dersom bremseanlegget er slik at det i mangel av 

noen energireserve er mulig å oppnå en bremsevirkning som minst tilsvarer den som er fastsatt for nødbremse-

anlegget. 

1.1.3.  Ved kontroll av at kravene fastsatt i nr. 1.2 og 1.3 er oppfylt, skal bremsene være justert så tett som mulig. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe T og C 

1.2.1.  Beholdere på jordbrukskjøretøyer skal være slik at det fortsatt kan oppnås en bremsevirkning lik den som er fastsatt 

for nødbremseanlegget: 

1.2.1.1.  etter åtte fullbremsinger med driftsbremsens betjeningsinnretning når energikilden er en vakuumpumpe, og 

1.2.1.2.  etter fire fullbremsinger med driftsbremsens betjeningsinnretning når energikilden er motoren. 

1.2.2.  Prøvingen skal utføres i samsvar med følgende krav: 

1.2.2.1.  Det opprinnelige energinivået i beholderen eller beholderne skal være som angitt av produsenten. Dette nivået skal 

gjøre det mulig å sikre den fastsatte bremsevirkning for driftsbremseanlegget, og skal tilsvare et vakuum på høyst 

90 % av det største vakuum som leveres av energikilden. Det opprinnelige energinivået skal være angitt i 

opplysningsdokumentet. 

1.2.2.2.  Beholderen eller beholderne skal ikke tilføres energi; beholdere for hjelpeutstyr skal dessuten være isolert. 

1.2.2.3.  For jordbrukskjøretøyer som er godkjent for å trekke en tilhenger, skal mateledningen være avstengt, og en 

beholder med kapasitet på 0,5 liter skal være koplet til styreledningen. Etter prøvingen nevnt i nr. 1.2.1 skal 

vakuumnivået i styreledningen ikke være sunket lavere enn til halvparten av det som ble oppnådd ved den første 

bremsetilsettingen. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe R1, R2 og S1 

1.3.1.  Beholder(e) som tilhengerne er utstyrt med, skal være slik at vakuumnivået ved forbruksstedene etter en prøving 

som omfatter fire fullbremsinger med tilhengerens driftsbremseanlegg, ikke har sunket til under halvparten av 

nivået målt ved den første bremsetilsettingen. 

1.3.2.  Prøvingen skal utføres i samsvar med følgende krav: 

1.3.2.1.  Det opprinnelige energinivået i beholderen eller beholderne skal være som angitt av produsenten. Ved dette 

energinivået skal driftsbremseanleggets fastsatte virkning kunne oppnås. Det opprinnelige energinivået skal være 

angitt i opplysningsdokumentet.  
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1.3.2.2.  Beholderen eller beholderne skal ikke tilføres energi; beholdere for hjelpeutstyr skal dessuten være isolert. 

2. Energikildenes kapasitet 

2.1.  Alminnelige bestemmelser 

2.1.1.  Energikilden skal på tre minutter kunne bringe trykknivået i beholderen eller beholderne fra det atmosfæriske trykk 

i omgivelsene opp på det opprinnelige nivået angitt i nr. 1.2.2.1. For kjøretøyer godkjent for å trekke en tilhenger 

skal tiden det tar å nå dette nivået under de forhold som er angitt i nr. 2.2, ikke overstige seks minutter. 

2.2.  Forhold under måling 

2.2.1.  Vakuumkildens turtall skal være som følger: 

2.2.1.1.  Når vakuumkilden er kjøretøyets motor, motorturtallet idet kjøretøyet er i ro med giret i fri og motoren på tomgang. 

2.2.1.2.  Når vakuumkilden er en pumpe, et turtall på 65 % av turtallet som tilsvarer motorens største effekt. 

2.2.1.3.  Når vakuumkilden er en pumpe og motoren er utstyrt med en turtallsregulator, turtallet idet motoren har 65 % av 

det største turtall som turtallsregulatoren tillater. 

2.2.2.  Dersom kjøretøyet er beregnet på å tilkoples en tilhenger utstyrt med vakuumdriftsbremseanlegg, skal tilhengeren 

representeres av en energilagringsinnsretning med en kapasitet V, uttrykt i liter, som er bestemt ved formelen 

V = 15 R 

 der R er største tillatte masse, uttrykt i tonn, på tilhengerens aksler. 

C. HYDRAULISKE BREMSEANLEGG MED LAGRET ENERGI 

1. Energilagringsinnretningenes kapasitet 

1.1.  Alminnelige bestemmelser 

1.1.1.  Kjøretøyer med bremseanlegg hvis virkemåte krever bruk av lagret energi fra en hydraulisk væske under trykk, 

skal være utstyrt med energilagringsinnretninger med en kapasitet som oppfyller kravene fastsatt i nr. 1.2 og 1.3. 

1.1.2.  Energilagringsinnretningene behøver imidlertid ikke ha en bestemt kapasitet dersom bremseanlegget er slik at det i 

mangel av noen energireserve er mulig å oppnå en bremsevirkning som minst tilsvarer den som er fastsatt for 

nødbremseanlegget ved hjelp av driftsbremseanleggets betjeningsinnretning. 

1.1.3.  Ved kontroll av at kravene fastsatt i nr. 1.2.1, 1.2.2 og 2.1 er oppfylt, skal bremsene være justert så tett som mulig. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe T og C 

1.2.1.  Kjøretøyer utstyrt med hydraulisk bremseanlegg med lagret energi skal oppfylle følgende krav: 

1.2.1.1.  Etter åtte fullbremsinger med driftsbremseanleggets betjeningsinnretning skal det ved niende fullbremsing fortsatt 

være mulig å oppnå den bremsevirkning som er fastsatt for nødbremseanlegget. 

1.2.1.2.  Prøvingen skal utføres i samsvar med følgende krav: 

1.2.1.2.1.  Prøvingen skal begynne ved et trykk som kan være angitt av produsenten, men som ikke må være høyere enn 

innkoplingstrykket. 

1.2.1.2.2.  Energilagringsinnretningene skal ikke tilføres energi; eventuelle energilagringsinnretninger for hjelpeutstyr skal 

dessuten være isolert.  
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1.2.2.  Traktorer utstyrt med hydraulisk bremseanlegg med lagret energi som ikke kan oppfylle kravene i nr. 2.2.1.4.1 i 

vedlegg I, skal likevel anses å oppfylle bestemmelsene i nevnte nummer dersom følgende krav er oppfylt: 

1.2.2.1.  Etter feil på overføringsinnretningen skal det etter åtte fullbremsinger med driftsbremseanleggets betjenings-

innretning ved en niende fullbremsing fortsatt være mulig å oppnå en bremsevirkning som minst tilsvarer den som 

er fastsatt for nødbremseanlegget, eller dersom nødbremsevirkning som krever bruk av lagret energi oppnås ved en 

separat betjeningsinnretning, skal det etter åtte fullbremsinger fortsatt være mulig ved en niende fullbremsing å 

oppnå den gjenværende bremsevirkning fastsatt i nr. 3.1.4 i vedlegg II. 

1.2.2.2.  Prøvingen skal utføres i samsvar med følgende krav: 

1.2.2.2.1.  Når energikilden er i ro eller har et turtall som tilsvarer motorens tomgangsturtall, kan det framkalles en svikt i 

overføringsinnretningen. Før en slik svikt framkalles, skal energilagringsinnretningen(e) ha et trykk som kan være 

angitt av produsenten, men som ikke må være høyere enn innkoplingstrykket. 

1.2.2.2.2.  Eventuelt hjelpeutstyr med eventuelle energilagringsinnretninger skal være isolert. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe R og S 

1.3.1.  Dersom tilhengere er utstyrt med energilagringsinnretninger (energibeholdere), skal disse være utformet slik at 

trykket som leveres til deler som benytter slikt trykk, etter åtte fullbremsinger med traktorens driftsbremseanlegg 

ikke faller under halvparten av den verdi som oppnås ved den første bremsetilsettingen, og uten at tilhengerens 

automatiske bremseanlegg eller parkeringsbremseanlegg aktiveres. 

1.3.2.  Under prøvingen skal følgende krav oppfylles: 

1.3.2.1.  Trykket i energilagringsinnretningene når prøvingen begynner, skal være 15 000 kPa. 

1.3.2.2.  Tilleggsledningen skal være avstengt; eventuelle energilagringsinnretninger for hjelpeutstyr skal dessuten være 

isolert. 

1.3.2.3.  Energilagringsinnretningen(e) skal ikke etterfylles under prøvingen. 

1.3.2.4.  Ved hver bremsetilsetting skal trykket i den hydrauliske styreledningen være 13 300 kPa. 

2. Hydrauliske energikilders kapasitet 

 Energikildene skal oppfylle kravene fastsatt i følgende numre: 

2.1.  Kjøretøyer i gruppe T og C 

2.1.1. Symboler 

2.1.1.1. «p1» er det høyeste systemdriftstrykk (utkoplingstrykk) i energilagringsinnretningene som er angitt av produsenten. 

2.1.1.2. «p2» er trykket etter fire fullbremsinger med driftsbremseanleggets betjeningsinnretning, med utgangspunkt i 

trykket p1 og uten at energilagringsinnretningene tilføres energi. 

2.1.1.3. «t» er tiden som kreves for at trykket i energilagringsinnretningene skal stige fra p1 til p2 uten at driftsbremse-

anleggets betjeningsinnretning aktiveres. 

2.1.2.  Forhold under måling 

2.1.2.1.  Ved prøvingen for å bestemme tiden t skal energikildens matehastighet være den som oppnås når motoren har et 

turtall som tilsvarer dens største effekt, eller har det turtall som turtallsregulatoren tillater. 

2.1.2.2.  Ved prøvingen for å bestemme tiden t skal energilagringsinnretningene for hjelpeutstyr være isolert bare dersom 

dette skjer automatisk.  
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2.1.3.  Tolking av resultatene 

 For traktorer skal tiden t ikke overstige 30 sekunder. 

2.2.  Traktorer utstyrt med hydraulisk styreledning for tilhengere 

2.2.1.  For å bestemme energikildens matehastighet skal tilleggsledningen på tilhengersimulatoren som fastsatt i  

nr. 3.6.2.1 i vedlegg III koples til koplingshodet på traktorens hydrauliske tilleggsledning. 

2.2.2.  Prøvingen skal utføres under følgende vilkår: 

2.2.2.1.  Prøvingene skal utføres i en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 30 °C. 

2.2.2.2.  Tilleggsledningen på tilhengersimulatoren skal koples til koplingshodet på tilleggsledningen før prøvingen, mens 

motoren ikke er i gang. 

2.2.2.3.  Under prøvingen skal motorturtallet på traktoren være 25 % over tomgangsturtallet. 

2.2.2.4.  Betjeningsinnretningen for parkeringsbremsen på traktoren skal under prøving være helt utkoplet. 

2.2.3.  Den tiden det tar, når motoren er i gang og avluftingsinnretningen er helt lukket, for at trykket ved prøvingsuttaket 

nærmest hunnkoplingen i henhold til ISO 16028:2006 skal stige fra 300 kPa til 1 500 kPa, skal ikke overstige  

2,5 sekunder. 

2.3.  Kjøretøyer i gruppe R og S 

 Dersom en tilhenger har en energilagringsinnretning som bidrar til driftsbremseanleggets virkemåte, og energilag-

ringsinnretningen etterfylles fra styreledningen når driftsbremsen aktiveres og/eller fra en energikilde som er 

montert på kjøretøyet, skal følgende krav oppfylles: 

2.3.1.  Energikilden skal drives av traktorsimulatoren i samsvar med tillegg 2 til vedlegg III via den elektriske koplingen i 

henhold til ISO 7638:2003. 

2.3.2.  Symboler 

2.3.2.1. «pR1» er det høyeste systemdriftstrykk (utkoplingstrykk) i energilagringsinnretningene som er angitt av 

produsenten. 

2.3.2.2. «pR2» er trykket etter fire fullbremsinger med betjeningsinnretningen for traktorens driftsbremseanlegg. 

2.3.2.3. «tR» er tiden som kreves for at trykket i energilagringsinnretningene skal stige fra pR2 til pR1 uten at betjenings-

innretningen for traktorens driftsbremseanlegg aktiveres. 

2.3.3.  Forhold under måling 

 Under prøvingen for å bestemme tiden tR skal følgende krav oppfylles: 

2.3.3.1.  Trykket i energilagringsinnretningen når prøvingen begynner, skal være trykket «pR1». 

2.3.3.2.  Driftsbremseanlegget skal aktiveres fire ganger av traktorsimulatorens styreledning. 

2.3.3.3.  Ved hver bremsetilsetting skal trykket i styreledningen være 13 300 kPa. 

2.3.3.4.  Energilagringsinnretningene for hjelpeutstyr skal være isolert bare dersom dette skjer automatisk. 

2.3.3.5.  Ventilen som mater energilagringsinnretningen gjennom trykket i styreledningen skal være lukket under prøvingen. 

2.3.4.  Tolking av resultatene 

 Tiden tR skal ikke overstige 4 minutter. 
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3. Varslingsinnretningenes egenskaper 

 Med motoren stanset og et utgangstrykk som kan være angitt av produsenten, men som ikke skal være høyere enn 

innkoplingstrykket, skal varslingsinnretningen ikke tre i funksjon etter to fullbremsinger med driftsbremseanleggets 

betjeningsinnretning. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Krav til fjærbremser og kjøretøyer utstyrt med slike 

1. Krav til konstruksjon, montering og kontroll 

1.1.  Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1.1. «fjærbremseanlegg» bremseanlegg der energien som kreves for bremsing, kommer fra én eller flere fjærer som virker 

som en energilagringsinnretning, 

1.1.2. «trykk» undertrykk dersom kompresjonen av fjærene oppnås ved hjelp av en vakuuminnretning. 

2. Generelle krav 

 I dette vedlegg anses høyeste konstruksjonshastighet å gjelde kjøretøyets fartsretning forover, med mindre annet er 

uttrykkelig nevnt. 

2.1.  Et fjærbremseanlegg skal ikke brukes som driftsbremseanlegg bortsett fra under vilkårene fastsatt i nr. 2.2. Imidlertid 

kan en fjærbrems brukes, ved svikt i en del av driftsbremseanleggets overføringsinnretning, til å oppnå den 

gjenværende bremsevirkningen fastsatt i nr. 3.1.4 i vedlegg II, forutsatt at føreren kan regulere denne bremsingen. 

2.1.1.  Fjærbremser kan brukes som nødbremseanlegg uten hensyn til kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, forutsatt at 

føreren kan regulere deres bremsekraft, og at ytelseskravene i vedlegg II oppfylles. 

 Unntaksvis, for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t og et nødbremseanlegg med 

fjærbremser av typen PÅ/AV (f.eks. en knapp eller en bryter) som ikke gir føreren mulighet til å regulere 

bremsekraften, skal følgende krav oppfylles: 

2.1.1.1.  Føreren skal kunne aktivere betjeningsinnretningen for fjærbremseanlegget fra førerplassen og samtidig fortsette å 

styre med minst én hånd på betjeningsinnretningen for styring. 

2.1.1.2.  Bremsevirkningen fastsatt i vedlegg II til denne forordning skal oppnås. 

2.1.1.3.  Den fastsatte bremsevirkning skal oppnås uten at kjøretøyet endrer retning, uten unormale vibrasjoner og uten at noen 

hjul låses. 

2.1.2.  Vakuumfjærbremseanlegg skal ikke benyttes på tilhengere. 

 Den energien som er nødvendig for å trykke sammen fjæren slik at bremsen kan løses, skal leveres og styres via en 

betjeningsinnretning som aktiveres av føreren. 

2.2.  På kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t kan et fjærbremseanlegg brukes som 

nødbremseanlegg forutsatt at føreren kan regulere bremsekraften. 

 For fjærbremseanlegg som brukes som nødbremseanlegg, skal følgende tilleggskrav oppfylles: 

2.2.1.  Kravene til reaksjonstid som fastsatt i nr. 5 i vedlegg III. 

2.2.2.  Med fjærbremsene justert så tett som mulig skal det være mulig å aktivere 

2.2.2.1.  bremsene 10 ganger i løpet av et minutt mens motoren går på tomgang (bremsetilsettingene skal være jevnt fordelt 

over denne tiden),  
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2.2.2.2.  driftsbremseanlegget 6 ganger, første gang med et trykk som ikke er høyere innkoplingstrykket for energikilden. 

Under prøvingen skal energilagringsinnretningene ikke tilføres energi. Eventuelle energilagringsinnretninger for 

hjelpeutstyr skal dessuten være isolert. 

2.2.3.  Fjærbremsene skal være utformet slik at de ikke svikter på grunn av materialtretthet. Derfor skal produsenten 

framlegge for den tekniske instans hensiktsmessige holdbarhetsprøvingsrapporter. 

2.3.  En liten forandring i en av trykkgrenseverdiene som kan forekomme i matekretsen til fjærkompresjonskammeret, skal 

ikke medføre noen vesentlig endring i bremsekraften. 

2.4.  Følgende krav får anvendelse på traktorer utstyrt med fjærbremser: 

2.4.1.  Matekretsen til fjærkompresjonskammeret skal enten ha en egen energireserve eller ha tilførsel fra minst to 

uavhengige energireserver. Tilhengerens pneumatiske mateledning eller hydrauliske tilleggsledning kan avgrenes fra 

mateledningen, forutsatt at et trykkfall i ovennevnte ledninger ikke kan medføre at betjeningsinnretningen for 

fjærbremsene aktiveres. 

2.4.2.  Hjelpeutstyr kan forsynes med energi fra mateledningen til fjærbremsens betjeningsinnretninger bare dersom bruken 

av hjelpeutstyret ikke medfører at energireserven til fjærbremsens betjeningsinnretninger synker under det nivå som 

kreves for å kunne løse betjeningsinnretningen for fjærbremsen, selv ikke om energikilden skulle være skadet. 

2.4.3.  Under oppbygging av bremsekretsens trykk fra trykkløshet skal fjærbremsene forbli helt tilsatt, uten hensyn til 

betjeningsinnretningens stilling, til trykket i driftsbremseanlegget er tilstrekkelig til å sikre minst den nødbremse-

virkningen som er fastsatt for det lastede kjøretøyet, ved bruk av driftsbremseanleggets betjeningsinnretning. 

2.4.4.  Når fjærbremsene først er aktivert, skal de ikke kunne løses med mindre det er tilstrekkelig trykk i driftsbremse-

anlegget til minst å sikre den fastsatte gjenværende bremsevirkning for det lastede kjøretøyet som angitt i nr. 3.1.4 i 

vedlegg II, ved bruk av driftsbremsens betjeningsinnretning. 

2.5.  På traktorer skal anlegget være utformet slik at bremsene kan tilsettes og løses minst tre ganger når utgangstrykket i 

fjærkompresjonskammeret er lik høyeste konstruksjonstrykk. For tilhengere med trykkluftbremseanlegg skal det være 

mulig å løse bremsene minst tre ganger etter at tilhengeren har blitt frakoplet, når trykket i mateledningen før 

frakoplingen er 750 kPa. Før kontrollen skal imidlertid nødbremsen løses. Disse vilkårene skal oppfylles med 

bremsene justert så tett som mulig. Dessuten skal parkeringsbremsen kunne tilsettes og løses som fastsatt i nr. 2.2.2.10 

i vedlegg I når tilhengeren er tilkoplet traktoren. 

2.6.  For traktorer skal trykket i fjærkompresjonskammeret når fjærene begynner å aktivere bremsene, når disse er justert så 

tett som mulig, ikke være over 80 % av det minstetrykk som normalt er tilgjengelig. 

2.7.  For tilhengere med trykkluftbremseanlegg skal trykket i fjærkompresjonskammeret der fjærene begynner å aktivere 

bremsene, ikke være høyere enn det som oppnås etter fire fullbremsinger med driftsbremseanlegget i samsvar med 

nr. 1.3 i del A i vedlegg IV. Utgangstrykket skal være 700 kPa. 

2.8.  For tilhengere med hydraulisk bremseanlegg som ikke bruker lagret energi til å trykksette fjærkompresjonskammeret, 

skal trykket der fjærene begynner å aktivere bremsene, ikke være høyere enn 1200 kPa. 

2.9.  For tilhengere med hydraulisk bremseanlegg som bruker lagret energi til å trykksette fjærkompresjonskammeret, skal 

trykket i fjærkompresjonskammeret der fjærene begynner å aktivere bremsene, ikke være høyere enn det som oppnås 

etter fire fullbremsinger med driftsbremseanlegget i samsvar med nr. 1.3 i del C i vedlegg IV. Utgangstrykket skal 

være 12 000 kPa. Dessuten skal trykket i tilleggsledningen der fjærene begynner å aktivere bremsene, ikke være 

høyere enn 1200 kPa. 

2.10.  Når trykket i mateledningen til fjærkompresjonskammeret — med unntak av ledninger til en hjelpeløseinnretning som 

benytter en væske under trykk — faller til det nivået der bremsedelene settes i bevegelse, skal en optisk eller akustisk 

varslingsinnretning aktiveres. Forutsatt at dette kravet er oppfylt, kan varslingsinnretningen være varsellyset fastsatt i 

nr. 2.2.1.29.1.1 i vedlegg I. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse for tilhengere.  
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2.11.  Dersom en traktor som er godkjent for å trekke tilhengere i gruppe R og S med gjennomgående eller halvt 

gjennomgående bremseanlegg, er utstyrt med et fjærbremseanlegg, skal automatisk aktivering av nevnte anlegg 

medføre aktivering av tilhengerens bremser. 

2.12.  Tilhengere som bruker det trykkluftdrevne driftsbremseanleggets energireserver for å oppfylle kravene til automatisk 

brems som fastsatt i nr. 3.2.3 i vedlegg II, skal også oppfylle et av følgende krav når tilhengeren er frakoplet traktoren 

og betjeningsinnretningen for tilhengerens parkeringsbrems er i løst stilling (fjærbremsene er ikke tilsatt): 

2.12.1.  Når driftsbremseanleggets energireserver faller til et trykk som ikke er lavere enn 280 kPa, skal trykket i 

fjærkompresjonskammeret falle til 0 kPa for at fjærbremsene skal tilsettes fullt. Dette kravet skal anses oppfylt 

dersom trykket i driftsbremseanleggets energireserve er konstant på 280 kPa. 

2.12.2.  En reduksjon i trykket i driftsbremseanleggets energireserve medfører en tilsvarende reduksjon i trykket i fjærkom-

presjonskammeret. 

3. Hjelpeløseanlegg 

3.1.  Et fjærbremseanlegg skal være utformet slik at det ved svikt i anlegget fortsatt skal være mulig å løse bremsene. Dette 

kan oppnås ved hjelp av en hjelpeløseinnretning (pneumatisk, hydraulisk, mekanisk osv.). 

 Hjelpeløseinnretninger som benytter en energireserve for å løse bremsen, skal tilføres energi fra en energireserve som 

er uavhengig av den energireserve som normalt brukes for fjærbremseanlegget. Trykkluften eller den hydrauliske 

væsken i en slik hjelpeløseinnretning kan virke på samme stempelflate i fjærkompresjonskammeret som benyttes i det 

normale fjærbremseanlegget, forutsatt at hjelpeløseinnretningen benytter en separat ledning. Denne ledningens 

tilslutning til den normale ledningen som forbinder betjeningsinnretningen med fjærbremsene, skal være umiddelbart 

foran innløpet til fjærkompresjonskammeret på hver fjærbremsinnretning dersom den ikke er integrert i huset til 

kammeret. Denne tilslutningen skal omfatte en innretning som hindrer at den ene ledningen påvirker den andre. 

Kravene i nr. 2.2.1.5 i vedlegg I får anvendelse også på denne innretningen. 

3.1.1.  I forbindelse med kravet fastsatt i nr. 3.1 anses komponentene i bremseanleggets overføringsinnretning som feilsikre 

dersom de anses som bruddsikre i henhold til nr. 2.2.1.2.7 i vedlegg I, forutsatt at de er av metall eller et materiale 

med lignende egenskaper og ikke deformeres nevneverdig ved normal bremsing. 

3.2.  Dersom det kreves et verktøy eller en nøkkel for å aktivere hjelpeinnretningen nevnt i nr. 3.1, skal verktøyet eller 

nøkkelen oppbevares i kjøretøyet. 

3.3.  Dersom hjelpeløseanlegget benytter lagret energi til å løse fjærbremsene, skal følgende tilleggskrav oppfylles: 

3.3.1.  Dersom betjeningsinnretningen for hjelpeløseanlegget for fjærbremsene er den samme som for nødbremse- eller 

parkeringsbremseanlegget, får kravene fastsatt i nr. 2.4 anvendelse i alle tilfeller. 

3.3.2.  Dersom det er en annen betjeningsinnretning for hjelpeløseanlegget for fjærbremsene enn for nødbremse- eller 

parkeringsbremseanlegget, får kravene fastsatt i nr. 2.3 anvendelse på begge betjeningsinnretninger. Kravene i  

nr. 2.4.4 får imidlertid ikke anvendelse på hjelpeløseanlegget for fjærbremsene. Betjeningsinnretningen for 

hjelpeløseanlegget skal dessuten være plassert slik at den ikke kan aktiveres av føreren i normal kjørestilling. 

3.4.  Dersom hjelpeløseanlegget er trykkluftdrevet, bør anlegget ha en egen betjeningsinnretning som er uavhengig av 

betjeningsinnretningen for fjærbremsene. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Krav til parkeringsbremseanlegg utstyrt med mekanisk låseinnretning for bremsesylinder 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «mekanisk låseinnretning for bremsesylinder» en innretning som sikrer aktivering av parkeringsbremseanlegget ved at 

bremsesylindrenes stempelstang låses. Mekanisk låsing skjer når låsekammeret tømmes for det komprimerte fluidet; 

den mekaniske låseinnretningen skal være utformet slik at den kan låses opp når låsekammeret igjen tilføres trykk. 

2. Krav 

2.1.  Den mekaniske låseinnretningen for bremsesylinder skal være utformet slik at den kan løses når låsekammeret igjen 

tilføres trykk. 

2.2.  Når trykket i låsekammeret nærmer seg det nivået som gir mekanisk låsing, skal et varsellys eller en varsellyd 

aktiveres. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på tilhengere. For tilhengere skal trykket som tilsvarer mekanisk 

låsing, ikke overstige 4 kPa. Det skal være mulig å oppnå fastsatt virkning av parkeringsbremseanlegget etter en enkelt 

svikt i tilhengerens driftsbremseanlegg. Det skal dessuten være mulig å løse bremsene minst tre ganger etter at 

tilhengeren er blitt frakoplet, med et trykk i matekretsen før frakoplingen på 650 kPa. Disse vilkårene skal oppfylles 

med bremsene justert så tett som mulig. Det skal dessuten være mulig å tilsette og løse parkeringsbremsen som angitt i 

nr. 2.2.2.10 i vedlegg I når tilhengeren er koplet til traktoren. 

2.3.  For bremsesylindre utstyrt med en mekanisk låseinnretning for bremsesylinder skal bremsesylinderen kunne aktiveres 

ved hjelp av en av to uavhengige energireserver. 

2.4.  Den låste bremsesylinderen skal kunne løses bare dersom det er sikkert at bremsen kan aktiveres på nytt etter denne 

løsingen. 

2.5.  I tilfelle svikt i energikilden som forsyner låsekammeret, skal det finnes en hjelpeløseinnretning (f.eks. mekanisk eller 

pneumatisk) som for eksempel kan benytte luften i et av kjøretøyets dekk. 

2.6.  Betjeningsinnretningen skal være konstruert slik at den ved aktivering utfører følgende sekvens: Den tilsetter bremsene 

slik at den virkningsgraden som trengs for parkeringsbremsing, oppnås, den låser bremsene i denne stillingen, og den 

opphever deretter tilsettingskraften på bremsene. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

Alternative prøvingskrav for kjøretøyer der type I-, type II- eller type III-prøving ikke er obligatorisk 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «prøvingstilhenger» en tilhenger som er representativ for den tilhengertypen som det søkes om typegodkjenning for, 

1.2. «identisk» systemer, komponenter, separate tekniske enheter og deler som har identiske geometriske og mekaniske 

egenskaper, samt materialene som brukes i delene i kjøretøyer, 

1.3. «referanseaksel» en aksel som det foreligger en prøvingsrapport for, 

1.4. «referansebrems» en brems som det foreligger en prøvingsrapport for. 

2. Generelle krav 

 Det er ikke nødvendig å utføre type I- og/eller type II- eller type III-prøvingene beskrevet i vedlegg II av et kjøretøy 

eller dets systemer, komponenter og separate tekniske enheter framstilt for godkjenning i følgende tilfeller: 

2.1.  Det berørte kjøretøyet er en traktor eller tilhenger som med hensyn til dekk, opptatt bremseenergi for hver aksel og 

montering av dekk og bremser er identisk når det gjelder bremsing, med en traktor eller tilhenger som 

2.1.1.  har bestått type I- og/eller type II- eller type III-prøving, og 

2.1.2.  er gitt godkjenning med hensyn til opptatt bremseenergi for en masse per aksel som minst er lik det berørte kjøretøys 

masse per aksel. 

2.2.  Det aktuelle kjøretøyet er en traktor eller tilhenger hvis aksel eller aksler med hensyn til dekk, opptatt bremseenergi per 

aksel og montering av dekk og bremser, når det gjelder bremsing er identiske med en aksel eller aksler som enkeltvis 

har bestått type I- og/eller type II- eller type III-prøving for en masse per aksel som ikke er lavere enn det aktuelle 

kjøretøyets masse per aksel, forutsatt at den opptatte bremseenergien per aksel ikke er større enn den bremseenergien 

som ble opptatt per aksel ved referanseprøvingen(e) foretatt på den enkelte akselen. 

2.3.  Det aktuelle kjøretøyet er en traktor som er utstyrt med et mellomakselbremseanlegg som ikke er motorbrems, og som 

er identisk med et mellomakselbremseanlegg som allerede er blitt prøvd under følgende vilkår: 

2.3.1.  Ved prøving i en helling på minst 6 % (type II-prøving) har mellomakselbremseanlegget alene stabilisert hastigheten til 

et kjøretøy med en største masse under prøvingen som minst er lik den største massen til det kjøretøyet som er framstilt 

for typegodkjenning. 

2.3.2.  Ved ovennevnte prøving skal det kontrolleres at turtallet for mellomakselbremseanleggets roterende deler når 

kjøretøyet kjører med en hastighet på 30 km/t, er slik at retardasjonsmomentet minst er lik retardasjonsmomentet 

framkommet under prøvingen nevnt i nr. 2.3.1. 

2.4.  Det aktuelle kjøretøyet er en tilhenger utstyrt med trykkluftdrevne S-kambremser eller skivebremser som oppfyller 

kontrollkravene i tillegg 1 med hensyn til kontroll av egenskapene sammenlignet med egenskapene angitt i en rapport 

for en referanseakselprøving angitt i prøvingsrapporten. Bremser med en annen utforming enn trykkluftdrevne  

S-kambremser eller skivebremser kan godkjennes dersom det framlegges tilsvarende opplysninger. 

3. Særlige krav til tilhengere 

 For tilhengere skal disse kravene anses oppfylt med hensyn til nr. 2.1 og 2.2 dersom identifikatorene nevnt i nr. 3.7 i 

tillegg 1 for aksel eller brems på prøvingstilhengeren er angitt i en rapport om en referanseaksel/-brems. 
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4. Typegodkjenningsdokument 

 Dersom ovenstående krav får anvendelse, skal typegodkjenningsdokumentet inneholde følgende opplysninger: 

4.1.  For tilfeller som faller inn under nr. 2.1, skal godkjenningsnummeret for kjøretøyet framstilt for type I- og/eller type  

II- eller type III-referanseprøving angis. 

4.2.  For tilfeller som faller inn under nr. 2.2, skal tabell I i malen fastsatt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EF) nr. 167/2013 

fylles ut. 

4.3.  For tilfeller som faller inn under nr. 2.3, skal tabell II i malen fastsatt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EF) nr. 167/2013 

fylles ut. 

4.4.  Dersom nr. 2.4 får anvendelse, skal tabell III i malen fastsatt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EF) nr. 167/2013 fylles ut. 

5. Dokumentasjon 

 Dersom den som søker om typegodkjenning i en medlemsstat viser til en typegodkjenning gitt i en annen medlemsstat, 

skal søkeren framlegge dokumentasjon på slik godkjenning. 

 _____  
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Tillegg 1 

Alternative framgangsmåter for type I- og type II-prøvinger for tilhengerbremser 

1. Generelt 

1.1.  I samsvar med nr. 2.4 er det ikke nødvendig å foreta type I- eller type III-prøvinger ved typegodkjenning av 

kjøretøyet dersom bremseanleggets enkelte komponenter oppfyller kravene i dette tillegg, og den beregnede 

bremsevirkning oppfyller kravene i denne forordning for den aktuelle kjøretøygruppe. 

1.2.  Prøving som utføres i samsvar med metodene beskrevet i dette tillegg, skal anses å oppfylle ovennevnte vilkår. 

1.3.  Prøving som utføres i samsvar med nr. 3.6 og resultatene i prøvingsrapporten skal godtas som dokumentasjon på 

oppfyllelse av kravene fastsatt i nr. 2.2.2.8.1 i vedlegg I. 

1.4.  Før type III-prøvingen nedenfor skal bremsen(e) justeres i samsvar med følgende framgangsmåter, alt etter hva 

som er relevant: 

1.4.1.  For tilhengere med trykkluftdrevne bremser skal bremsene justeres slik at den automatiske bremsejusterings-

innretningen fungerer. For dette formål skal bremsesylinderens slaglengde justeres som følger: 

s0 > 1,1 · sre-adjust 

 (øvre grense skal ikke overstige verdien anbefalt av produsenten) 

 der: 

sre-adjust er slaglengden for omstilling i henhold til spesifikasjonen fra produsenten av den automatiske 

bremsejusteringsinnretningen, dvs. slaglengden der den begynner å justere bremsens dødgang på nytt 

med et trykk i bremsesylinderen på 100 kPa. 

 Når det etter avtale med den tekniske instansen er upraktisk å måle bremsesylinderens slaglengde, skal den første 

innstillingen avtales med den tekniske instansen. 

 Fra ovennevnte tilstand skal bremsen aktiveres 50 påfølgende ganger med et trykk i bremsesylinderen på 200 kPa. 

Dette skal etterfølges av en enkelt bremsetilsetting med et trykk i bremsesylinderen på ≥ 650 kPa. 

1.4.2.  For tilhengere utstyrt med hydrauliske skivebremser anses det ikke som nødvendig å fastsette særlige inn-

stillingskrav. 

1.4.3.  For tilhengere utstyrt med hydrauliske trommelbremser skal bremsene justeres i henhold til produsentens 

spesifikasjon. 

1.5.  For tilhengere utstyrt med automatiske bremsejusteringsinnretninger skal bremsene før type I-prøvingen 

beskrevet nedenfor være innstilt i samsvar med framgangsmåten fastsatt i nr. 1.4. 

2.  Symbolene brukt i dette vedlegget er forklart i følgende tabell: 

2.1.  Symboler 

P = den delen av kjøretøyets masse som bæres av akselen under statiske forhold 

F = veidekkets normalkraft på akselen under statiske forhold = P · g 

FR = samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle tilhengerens hjul 

Fe = aksellast ved prøving 

Pe = Fe/g 

g = tyngdeakselerasjon: g = 9,81 m/s2 

C = bremseinngangsmoment 

CO = terskelverdi for bremseinngangsmoment  
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C0,dec = angitt terskelverdi for bremseinngangsmoment 

Cmax = største bremseinngangsmoment 

R = dekkets dynamiske rulleradius som angitt av dekkprodusenten. Dersom opplysningene om dette ikke er 

tilgjengelige, kan verdien beregnet etter formelen «største diameter iht. ETRTO /2» brukes 

T = bremsekraft i kontaktflaten mellom dekk og veidekke 

TR = samlet bremsekraft for tilhengeren i kontaktflaten mellom dekk og veidekke 

M = bremsemoment = T · R 

z = bremsevirkning = T/F eller M/(R · F) 

s = bremsesylinderens vandring (arbeidsvandring + vandringsreserve) 

sp = effektiv vandring (vandringen der utgående kraft er 90 % av gjennomsnittskraften ThA) 

 

ThA = gjennomsnittskraft (gjennomsnittskraft bestemmes ved å integrere verdiene som ligger mellom verdien 

for 1/3 og 2/3 av hele kurven smax) 

l =  armens lengde 

r =  innvendig radius på bremsetromler eller effektiv radius på bremseskiver 

p =  bremseaktiveringstrykk 

Merknad: Symboler med suffikset «e» gjelder parametrer knyttet til prøvingen av referansebremsen og kan 

legges til andre symboler etter behov. 

3. Prøvingsmetoder 

3.1.  Prøving på bane 

3.1.1.  Prøvinger av bremsevirkning skal fortrinnsvis utføres bare på én enkelt aksel. 

3.1.2.  Resultatene av prøvinger foretatt på en akselkombinasjon kan benyttes som fastsatt i nr. 2.1, forutsatt at 

energiopptaket for hver aksel er det samme under trekkprøving og prøving av bremsevirkningen med varme 

bremser. 

3.1.2.1.  Dette anses som sikret dersom følgende er identisk for hver aksel: bremsegeometri, bremsebelegg, hjulmontering, 

dekk, aktivering og trykkfordeling i bremsesylindrene. 

3.1.2.2.  Det resultatet som dokumenteres for en akselkombinasjon, blir gjennomsnittsverdien for disse akslene, som om 

bare én aksel var blitt brukt.  

Kraft 

Vandring 
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3.1.3.  Akselen(e) skal fortrinnsvis være lastet til største statiske aksellast; dette vilkåret er ikke obligatorisk dersom det 

ved prøvingene tas tilbørlig hensyn til forskjellen i rullemotstand på grunn av forskjellig trykk på 

prøvingsakselen(e). 

3.1.4.  Det skal tas hensyn til virkningen av økt rullemotstand som følge av at det benyttes en kjøretøykombinasjon til 

prøvingene. 

3.1.5.  Utgangshastigheten ved prøvingene skal være den fastsatte. Slutthastigheten skal beregnes ved følgende formel: 

 

 Ved type III-prøving får imidlertid hastighetskorreksjonsformelen i nr. 2.5.4.2 i vedlegg II anvendelse. 

 Følgende gjelder: 

v1 = utgangshastighet (km/t) 

v2 = slutthastighet (km/t) 

Po = traktorens masse (kg) under prøvingsforholdene 

P1 = den del av tilhengerens masse som bæres av ubremsede aksler (kg) 

P2 = den del av tilhengerens masse som bæres av bremsede aksler (kg) 

3.2.  Treghetsdynamometerprøvinger 

3.2.1.  Prøvingsapparatet skal ha en rotasjonstreghet som simulerer den del av kjøretøyets lineære massetreghet som 

virker på ett hjul, som er nødvendig for prøving av bremsevirkningen med kalde og varme bremser, og som må 

kunne fungere ved en konstant hastighet med henblikk på prøvingene beskrevet i nr. 3.5.2 og 3.5.3. 

3.2.2.  Prøvingen skal foretas med et komplett hjul, inkludert dekket, montert på den bevegelige delen av bremsen, som 

på kjøretøyet. Treghetsmassen kan være forbundet med bremsen enten direkte eller via dekk og hjul. 

3.2.2.1.  Som unntak fra nr. 3.2.2 kan prøvingen også utføres uten dekk under forutsetning av at ingen kjøling tillates. For 

å suge bort giftige eller skadelige gasser fra prøvingskammeret tillates imidlertid en liten luftsirkulasjon. 

3.2.3.  På vilkårene fastsatt i nr. 3.2.2 kan luftkjøling med en lufthastighet og strømningsretning som simulerer virkelige 

forhold, benyttes under varmkjøringsperiodene, med en lufthastighet på 

vair = 0,33 v 

 der: 

v = kjøretøyets prøvingshastighet ved bremsingens begynnelse. 

 Kjøleluftens temperatur skal være omgivelsestemperaturen. 

3.2.4.  Dersom det ikke automatisk blir kompensert for dekkenes rullemotstand under prøvingen, skal momentet som 

tilføres bremsen, modifiseres ved å trekke fra et moment tilsvarende en rullemotstandskoeffisient på henholdsvis 

0,02 (for kjøretøyer i gruppe Ra og Sa) og 0,01 (for kjøretøyer i gruppe Rb og Sb). 

 Alternativt kan den ugunstigste rullemotstandskoeffisienten på 0,01 anvendes for å dekke alle kjøretøygrupper 

som kan underlegges type I-prøvingen, som bestemt i prøvingsrapporten.  
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3.3.  Rulledynamometerprøvinger 

3.3.1.  Akselen bør fortrinnsvis være lastet til største statiske aksemasse, men dette er ikke nødvendig dersom det under 

prøvingen tas tilbørlig hensyn til forskjellen i rullemotstand som følge av forskjellig masse på prøvingsakselen. 

3.3.2.  Luftkjøling med en lufthastighet og strømningsretning som simulerer virkelige forhold, kan benyttes under 

varmkjøringsperiodene, med en lufthastighet på 

vair = 0,33 v 

 der: 

v  = kjøretøyets prøvingshastighet ved bremsingens begynnelse. 

 Kjøleluftens temperatur skal være omgivelsestemperaturen. 

3.3.3.  Bremsetiden skal være ett sekund etter en største trykkoppbyggingstid på 0,6 sekund. 

3.4.  Prøvingsforhold (generelt) 

3.4.1.  Prøvingsbremsen(e) skal være slik instrumentert at følgende målinger kan foretas: 

3.4.1.1.  Kontinuerlig registrering som gjør det mulig å bestemme bremsemomentet eller bremsekraften på dekkperiferien. 

3.4.1.2.  Kontinuerlig registrering av lufttrykket i bremsesylinderen. 

3.4.1.3.  Måling av kjøretøyets hastighet under prøvingen. 

3.4.1.4.  Måling av utgangstemperaturen utvendig på bremsetrommelen eller bremseskiven. 

3.4.1.5.  Måling av bremsesylindrenes vandring ved type 0-prøvingen og type I- eller type III-prøvingene. 

3.5.  Prøvingsmetoder 

3.5.1.  Tilleggsprøving med kalde bremser 

 Bremsen skal klargjøres i samsvar med nr. 3.5.1.1. 

3.5.1.1.  Innkjøring (trimming) 

3.5.1.1.1.  For trommelbremser skal prøvingene begynne med nytt bremsebelegg og nye tromler. Bremsebelegget skal 

maskineres for å oppnå best mulig innledende kontakt mellom belegg og trommel. 

3.5.1.1.2.  For skivebremser skal prøvingene begynne med nye bremseklosser og nye skiver. Bremseklossene skal 

maskineres dersom bremseprodusenten ønsker det. 

3.5.1.1.3.  Tjue bremsetilsettinger foretas fra en utgangshastighet på 60 km/t med en tilførsel til bremsen som teoretisk 

tilsvarer 0,3 TR/prøvingsmasse. Utgangstemperaturen ved grensesnittet belegg/trommel eller kloss/skive skal ikke 

overstige 100 °C før hver bremsetilsetting. 

3.5.1.1.4.  Tretti bremsetilsettinger foretas fra 60 km/t til 30 km/t med en tilførsel til bremsen som tilsvarer  

0,3 TR/prøvingsmasse og med et tidsintervall mellom bremsetilsettingene på 60 sekunder. Dersom prøvingen skal 

skje på vei eller med rulledynamometer, skal energitilførsler tilsvarende det som er angitt, anvendes. 

Utgangstemperaturen ved grensesnittet belegg/trommel eller kloss/skive skal ikke overstige 100 °C før den første 

bremsetilsettingen.  

3.5.1.1.5.  Når de 30 bremsetilsettingene angitt i nr. 3.5.1.1.4 er utført, utføres, etter et intervall på 120 sekunder,  

5 bremsetilsettinger fra 60 km/t til 30 km/t med en tilførsel til bremsen som tilsvarer 0,3 TR/prøvingsmasse, med 

et intervall på 120 sekunder mellom hver bremsetilsetting. 

3.5.1.1.6.  Tjue bremsetilsettinger foretas fra en utgangshastighet på 60 km/t med en tilførsel til bremsen som tilsvarer  

0,3 TR/prøvingsmasse. Utgangstemperaturen ved grensesnittet belegg/trommel eller kloss/skive skal ikke 

overstige 150 °C før hver bremsetilsetting.  
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3.5.1.1.7.  Utfør en kontroll av bremsevirkningen som følger: 

3.5.1.1.7.1.  Beregn inngangsmomentet for å oppnå teoretiske bremsevirkningsverdier tilsvarende 0,2, 0,35 og 0,5 ± 0,05 

TR/prøvingsmasse. 

3.5.1.1.7.2.  Når inngangsmomentverdien er bestemt for hver bremsevirkning, skal denne verdien være konstant gjennom hver 

enkelt bremsetilsetting og alle påfølgende bremsetilsettinger (dvs. konstant trykk). 

3.5.1.1.7.3.  Utfør en bremsetilsetting med hvert av inngangsmomentene som er fastsatt i nr. 3.5.1.1.7.1 fra en utgangs-

hastighet på 60 km/t. Utgangstemperaturen ved grensesnittet belegg/trommel eller kloss/skive skal ikke overstige 

100 °C før hver bremsebetjening. 

3.5.1.1.8.  Gjenta framgangsmåtene fastsatt i nr. 3.5.1.1.6 og 3.5.1.1.7.3, der nr. 3.5.1.1.6 er valgfri, til bremsevirkningen ved 

fem påfølgende ikke-monotone målinger ved den konstante tilførselsverdien 0,5 TR/(prøvingsmasse) har 

stabilisert seg innenfor en toleranse på minus 10 prosent av den høyeste verdien. 

3.5.1.2.  Det er også tillatt å utføre de to varmeprøvingene, type I og type III, etter hverandre. 

3.5.1.3.  Prøvingen foretas med en utgangshastighet på 40 km/t for type I-prøving og 60 km/t for type III-prøving for å 

vurdere bremsevirkningen med varme bremser på slutten av type I- og type III-prøvinger. Type I- og/eller type 

III-varmeprøvinger må utføres umiddelbart etter denne prøvingen av bremsevirkning med kalde bremser. 

3.5.1.4.  Tre bremsetilsettinger foretas ved samme trykk (p) ved en utgangshastighet tilsvarende henholdsvis 30 km/t og  

40 km/t (for type I-prøving, som fastsatt i prøvingsrapporten) eller 60 km/t (for type III-prøving), med en 

tilnærmet lik innledende bremsetemperatur på høyst 100 °C målt utvendig på trommelen eller skiven. 

Bremsebetjeningene skal foretas ved det bremsesylindertrykk som er nødvendig for å gi et bremsemoment eller 

en bremsekraft tilsvarende en bremsevirkning (z) på minst 50 prosent. Trykket i bremsesylinderen skal ikke 

overstige 650 kPa (pneumatisk) eller 11 500 kPa (hydraulisk), og bremseinngangsmomentet (C) skal ikke 

overstige største tillatte bremseinngangsmoment (Cmax). Gjennomsnittsverdien av de tre resultatene skal gjelde 

som verdien for bremsevirkning med kalde bremser. 

3.5.2.  Varmeprøving (type I-prøving) 

3.5.2.1.  Prøvingen foretas ved en hastighet tilsvarende 40 km/t med en utgangstemperatur på bremsen på høyst 100 °C 

målt utvendig på trommelen eller bremseskiven. 

3.5.2.2.  Bremsevirkningen opprettholdes på 7 prosent, inklusive rullemotstanden (se nr. 3.2.4). 

3.5.2.3.  Prøvingen skal vare i 2 minutter og 33 sekunder eller 1,7 km med en kjøretøyhastighet på 40 km/t. For tilhengere 

med vmax ≤ 30 km/t eller dersom prøvingshastigheten ikke kan oppnås, kan prøvingens varighet forlenges i 

samsvar med nr. 2.3.2.2 i vedlegg II. 

3.5.2.4.  Senest 60 sekunder etter avslutningen av type I-prøvingen skal det foretas en prøving av bremsevirkning med 

varme bremser i samsvar med nr. 2.3.3 i vedlegg II ved en utgangshastighet tilsvarende 40 km/t. Trykket i 

bremsesylinderen skal være det samme som under type 0-prøvingen. 

3.5.3.  Varmeprøving (type III-prøving) 

3.5.3.1.  Prøvingsmetoder for gjentatt bremsing 

3.5.3.1.1.  Prøving på bane (se nr. 2.5 i vedlegg II) 

3.5.3.1.2.  Treghetsdynamometerprøving 

 For prøvingen i prøvingsbenk som beskrevet i nr. 3.2 kan forholdene være de samme som for prøving på bane 

beskrevet i nr. 2.5.4 i vedlegg II, der: 

v2 = 
v1 

2   
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3.5.3.1.3.  Rulledynamometerprøving 

 For prøvingen i prøvingsbenk som nevnt i nr. 3.3, skal forholdene være som følger: 

Antall bremsetilsettinger 20 

Varighet av en bremsesyklus 60 sek (bremsetid 25 sek og trykkoppbyggingstid 35 sek) 

Prøvingshastighet 30 km/t 

Bremsevirkning 0,06 

Rullemotstand 0,01 

3.5.3.2.  Senest 60 sekunder etter avslutningen av type III-prøvingen skal det foretas en prøving av bremsevirkning med 

varme bremser i samsvar med nr. 2.5.5 i vedlegg II. Trykket i bremsesylinderen skal være det samme som under 

type 0-prøvingen. 

3.6.  Ytelseskrav til automatiske bremsejusteringsinnretninger 

3.6.1.  Følgende krav kommer til anvendelse på en automatisk bremsejusteringsinnretning som er montert på en brems 

hvis bremsevirkning kontrolleres i samsvar med bestemmelsene i dette tillegg: 

 Ved avslutning av prøvingene fastsatt i nr. 3.5.2.4 (type I-prøving) eller 3.5.3.2 (type III-prøving) skal kravene 

fastsatt i nr. 3.6.3 kontrolleres. 

3.6.2.  Følgende krav kommer til anvendelse på en alternativ automatisk bremsejusteringsinnretning som er montert på 

en brems som det allerede foreligger en prøvingsrapport for: 

3.6.2.1.  Bremsevirkning 

 Etter oppvarming av bremsen(e) som er utført i henhold til framgangsmåtene beskrevet i nr. 3.5.2 (type I-prøving) 

eller 3.5.3 (type III-prøving), alt etter hva som er relevant, kommer en av følgende bestemmelser til anvendelse: 

a)  Driftsbremseanleggets bremsevirkning med varme bremser skal være ≥ 80 % av fastsatt bremsevirkning ved 

type 0-prøving, eller 

b)  bremsen skal tilsettes med samme trykk i bremsesylinderen som under type 0-prøving; ved dette trykk skal 

bremsesylinderens samlede vandring (sA) måles og skal være ≤ 0,9 sp-verdien for bremsekammeret. 

sp = effektiv vandring, dvs. den vandring der utgangstrykket er 90 % av gjennomsnittlig trykk (ThA) — se nr. 2. 

3.6.2.2.  Ved avslutning av prøvingene fastsatt i nr. 3.6.2.1 skal kravene fastsatt i nr. 3.6.3 kontrolleres. 

3.6.3.  Prøvinger av fri rulling 

 Etter å ha fullført prøvingene fastsatt i nr. 3.6.1 eller 3.6.2 avkjøles bremsen(e) til en temperatur som tilsvarer en 

kald brems (dvs. ≤ 100 °C), og det skal kontrolleres at tilhengeren/hjulene kan rulle fritt ved å oppfylle et av 

følgende krav: 

3.6.3.1.  Hjulene ruller fritt (dvs. kan roteres for hånd). 

3.6.3.2.  Det kontrolleres at ved en konstant hastighet på v = 60 km/t med bremsene utkoplet øker ikke den asymptotiske 

temperaturen i tromlene/skivene med mer enn 80 °C, noe som innebærer at gjenværende bremsemoment anses 

som akseptabelt. 

3.7.  Merking 

3.7.1.  Akselen skal være merket på synlig sted i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 17 nr. 2 bokstav 

k) og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013, slik at følgende opplysninger angis entydig, som nevnt i prøvings-

rapporten: 

3.7.1.1.  Identifikator for aksel 

3.7.1.2.  Identifikator for brems 
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3.7.1.3.  Identifikator for Fe 

3.7.1.4.  Hoveddel av prøvingsrapportnummer 

3.7.1.5.  Identifikatorene angitt i prøvingsrapporten 

3.7.2.  En ikke-integrert automatisk bremsejusteringsinnretning skal være merket på synlig sted i samsvar med kravene 

fastsatt på grunnlag av artikkel 17 nr. 2 bokstav k) og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013, slik at følgende 

opplysninger angis entydig, som nevnt i prøvingsrapporten: 

3.7.2.1.  Type 

3.7.2.2.  Versjon 

3.7.3.  Bremsebeleggets eller bremseklossens merke og type skal være synlig når bremsebelegget eller bremseklossen er 

montert på bremseskoen eller bremseskjoldet, og skal være lett leselig og påført på en måte som ikke kan slettes. 

3.8.  Prøvingskriterier 

 Dersom det kreves en ny prøvingsrapport eller en utvidelse av en prøvingsrapport for en endret aksel eller brems 

innenfor grensene angitt i opplysningsdokumentet, brukes følgende kriterier til å bestemme om det er nødvendig å 

foreta ytterligere prøving idet det tas hensyn til de verst tenkelige konfigurasjonene avtalt med den tekniske 

instans. 

Forkortelser brukt i nedenstående tabell: 

CT (full prøving) Prøving: 

3.5.1: Tilleggsprøving med kalde bremser 

3.5.2: Varmeprøving (type I-prøving)(*) 

3.5.3: Varmeprøving (type III-prøving)(*) 

FT (varmeprøving) Prøving: 

3.5.1: Tilleggsprøving med kalde bremser 

3.5.2: Varmeprøving (type I-prøving)(*) 

3.5.3: Varmeprøving (type III-prøving)(*) 

(*) Eventuelt 

 

Forskjeller i henhold til 

opplysningsdokumentet 
Prøvingskriterier 

a)  Økning i største angitte bremse-

inngangsmoment Cmax 

Endring tillatt uten ytterligere prøving 

b)  Avvik for angitt masse for bremse-

skive og bremsetrommel mdec:  

± 20 prosent 

CT: Den letteste varianten skal prøves; dersom den nominelle 

prøvingsmassen for en ny variant avviker med mindre enn 5 prosent 

fra en tidligere prøvd variant med en høyere nominell verdi, er det 

ikke nødvendig å prøve den letteste varianten. 

Den faktiske prøvingsmassen for enkeltprøven kan avvike ± 5 prosent 

fra den nominelle prøvingsmassen. 

c)  Metode for festing av bremsebelegg/ 

bremsekloss på bremsesko/bremse-

skjold 

Det verst tenkelige tilfellet angitt av produsenten og godtatt av de 

tekniske instanser som foretar prøvingen 

d)  For skivebremser, økning i bremsens 

største vandring 

Endring tillatt uten ytterligere prøving 
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Forskjeller i henhold til 

opplysningsdokumentet 
Prøvingskriterier 

e)  Kamakselens faktiske lengde Det verst tenkelige tilfelle anses å være kamakselens laveste 

vridningsstivhet og skal kontrolleres gjennom enten 

i)  FT eller 

ii)  endring tillatt uten ytterligere prøving dersom det er mulig å vise 

påvirkning på vandring og bremsekraft gjennom beregning. I så 

fall skal prøvingsrapporten angi følgende ekstrapolerte verdier: se, 

Ce, Te, Te/Fe. 

f)  Angitt terskelmoment C0,dec Det skal kontrolleres at bremsevirkningen ligger innenfor grensene i 

diagram 1. 

g)  ± 5 mm fra angitt utvendig diameter 

på skiven 

Det verst tenkelige tilfellet anses å være den minste diameteren. 

Faktisk utvendig diameter på enkeltprøven kan variere ± 1 mm fra 

den nominelle ytre diameteren angitt av produsenten av akselen. 

h)  Type kjøling av bremseskiven 

(ventilert/ikke-ventilert) 

Hver type skal prøves. 

i)  Nav (med eller uten integrert nav) Hver type skal prøves. 

j)  Skive med integrert trommel – med 

eller uten parkeringsbremsefunksjon 

Ingen prøving kreves for denne funksjonen. 

k)  Geometrisk forhold mellom 

skivebremsens friksjonsskiver og 

skivebremsmonteringen 

Ingen prøving kreves for denne funksjonen. 

l)  Bremsebeleggtype Hver type bremsebelegg. 

m)  Materialvarianter (bortsett fra endring 

av grunnmaterialet), som i opplys-

ningsdokumentet der produsenten 

bekrefter at variantene ikke påvirker 

bremsevirkningen med hensyn til de 

nødvendige prøvinger 

Ingen prøving kreves for denne funksjonen. 

n)  Bremseskjold og bremsesko Prøvingsvilkår for det verst tenkelige tilfelle(*): 

Bremseskjold: minste tykkelse 

Bremsesko: letteste bremsesko 

(*) Det kreves ingen prøving dersom produsenten kan vise at endringen ikke påvirker stivheten.  

3.8.1.  Dersom en automatisk bremsejusteringsinnretning med hensyn til identifikatorene i prøvingsrapporten avviker fra 

en som har vært gjenstand for prøving, kreves en ytterligere prøving i henhold til nr. 3.6.2. 

3.9.  Prøvingsresultater 

3.9.1.  Resultatet av prøvinger utført i samsvar med nr. 3.5 og 3.6.1 skal rapporteres i prøvingsresultatarket. 

3.9.2.  For bremser montert med en alternativ bremsejusteringsinnretning skal resultatene av prøvinger utført i samsvar 

med nr. 3.6.2 rapporteres i prøvingsresultatarket. 



Nr. 73/154 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

3.9.3.  Opplysningsdokument 

 Et opplysningsdokument, som framlegges av produsenten av akselen eller kjøretøyet, skal inngå i prøvings-

rapporten. 

 Opplysningsdokumentet skal om relevant angi ulike varianter av bremse- eller akselutstyr med hensyn til deres 

grunnleggende kriterier. 

4. Verifisering 

4.1.  Kontroll av komponenter 

 Bremsespesifikasjonen for kjøretøyet som skal typegodkjennes, skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 3.7, 3.8 og 3.9. 

4.2.  Kontroll av opptatt bremseenergi 

4.2.1.  Bremsekreftene (T) for hver enkelt brems (ved samme trykk pm i styreledningen) som er nødvendig for å 

frambringe trekkraften som er spesifisert for vilkårene ved type I- og type III-prøvingene, skal ikke overstige  

Te-verdiene som angitt i prøvingsrapporten, som ligger til grunn for prøvingen av referansebremsen. 

4.3.  Kontroll av bremsevirkning med varme bremser 

4.3.1.  Bremsekraften (T) for hver enkelt brems ved et angitt trykk (p) i bremsesylinderen og et angitt trykk (pm) i 

styreledningen, benyttet ved type 0-prøvingen av prøvingstilhengeren, bestemmes som følger: 

4.3.1.1.  Bremsesylinderens beregnede vandring (s) for prøvingsbremsen beregnes som følger: 

s = l ·  
se 

le 

 Denne verdien skal ikke overstige sp. 

4.3.1.2.  Gjennomsnittlig utgangstrykk (ThA) til bremsesylinderen montert på prøvingsbremsen ved trykket angitt i 

nr. 4.3.1 skal bestemmes. 

4.3.1.3.  Bremseinngangsmomentet (C) beregnes deretter som følger: 

C = ThA · l 

 C skal ikke overstige Cmax. 

4.3.1.4.  Beregnet bremsevirkning for prøvingsbremsen er gitt ved: 

 

 R skal være minst 0,8 Re. 

4.3.2.  Beregnet bremsevirkning for prøvingstilhengeren er gitt ved: 
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4.3.3.  Bremsevirkningen med varme bremser etter type I- eller type III-prøvinger bestemmes i samsvar med nr. 4.3.1.1–

4.3.1.4. Verdiene beregnet i samsvar med nr. 4.3.2 skal oppfylle denne forordnings krav for prøvingstilhengeren. 

Verdien som anvendes som verdien målt ved type 0-prøvingen etter nr. 2.3.3 eller 2.5.5 i vedlegg II, skal være 

den verdien som er registrert i type 0-prøvingen for prøvingstilhengeren. 

 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

Prøvingskrav til påløpsbremseanlegg, bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer utstyrt med slike 

1. Alminnelige bestemmelser 

1.1.  Påløpsbremseanlegget på en tilhenger består av en betjeningsinnretning, en overføringsinnretning og selve bremsen. 

1.2.  Betjeningsinnretningen er den kombinasjon av komponenter som er integrert i trekkinnretningen (koplingshodet). 

1.3.  Overføringsinnretningen er den kombinasjon av komponenter som finnes mellom siste del av koplingshodet og 

første del av bremsen. 

1.4.  Bremseanlegg der akkumulert energi (f.eks. elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk energi) overføres til tilhengeren 

fra traktoren og reguleres bare av trykket på koplingen, anses ikke som påløpsbremseanlegg i henhold til denne 

forordning. 

1.5.  Prøvinger 

1.5.1.  Bestemmelse av bremsens viktigste egenskaper 

1.5.2.  Bestemmelse av betjeningsinnretningens viktigste egenskaper og kontroll av om betjeningsinnretningen er i samsvar 

med bestemmelsene i denne forordning. 

1.5.3.  Kontroll på kjøretøyet: 

1.5.3.1.  av kompatibiliteten mellom betjeningsinnretningen og bremsen, og 

1.5.3.2.  av overføringsinnretningen. 

2. Symboler 

2.1.  Benyttede målenheter 

2.1.1.  Masse: kg 

2.1.2.  Kraft: N 

2.1.3.  Tyngdeakselerasjon: g = 9,81 m/s2 

2.1.4.  Dreiemomenter og momenter: Nm 

2.1.5.  Arealer: cm2 

2.1.6.  Trykk: kPa 

2.1.7.  Lengde: målenhet angis i hvert enkelt tilfelle. 

2.2.  Symboler som gjelder for alle typer bremser (se figur 1 i tillegg 1) 

2.2.1. GA: tilhengerens «største teknisk tillatte masse» som angitt av produsenten 

2.2.2. G′A: tilhengerens «største masse» som kan bremses av betjeningsinnretningen, som angitt av produsenten 

2.2.3. GB: tilhengerens «største masse» som kan bremses gjennom samtidig aktivering av alle tilhengerens bremser 

GB = n · GBo 

2.2.4. GBo: del av tilhengerens største teknisk tillatte masse som kan bremses av en brems, som angitt av produsenten 

2.2.5. B*: nødvendig bremsekraft  
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2.2.6. B: nødvendig bremsekraft når det tas hensyn til rullemotstanden 

2.2.7. D*: tillatt trykk på koplingen 

2.2.8. D: trykk på koplingen 

2.2.9. P′: betjeningsinnretningens utgående kraft 

2.2.10. K: betjeningsinnretningens tilleggskraft, som vanligvis betegnes med kraften D, som tilsvarer skjæringspunktet 

mellom abscissen og den ekstrapolerte kurven som uttrykker P′ som funksjon av D, målt ved halv vandring på 

innretningen (se figur 2 og 3 i tillegg 1) 

2.2.11. KA: betjeningsinnretningens reaksjonsterskel, dvs. det høyeste trykk som kortvarig kan påføres koplingshodet uten å 

framkalle noen utgangskraft fra betjeningsinnretningen. Symbolet KA brukes vanligvis om den kraft som måles når 

koplingshodet begynner å skyves inn med en hastighet på 10 til 15 mm/s, med betjeningsinnretningens 

overføringsinnretning frakoplet 

2.2.12. D1: største kraft som virker på koplingshodet når dette skyves inn med en hastighet på s mm/s ± 10 %, med 

overføringsinnretningen frakoplet 

2.2.13. D2: største kraft som virker på koplingshodet når dette skyves med en hastighet på s mm/s ± 10 % ut av den stilling 

der kompresjonen er størst, med overføringsinnretningen frakoplet 

2.2.14. ηHo: påløpsinnretningens virkningsgrad 

2.2.15. ηH1: overføringsinnretningens virkningsgrad 

2.2.16. ηH: samlet virkningsgrad av betjeningsinnretningen og overføringsinnretningen ηH = ηHo · ηH1 

2.2.17. s: betjeningsinnretningens vandring (i millimeter) 

2.2.18. s′: betjeningsinnretningens faktiske (nyttbare) vandring i mm, som fastsatt i prøvingsrapporten 

2.2.19. s″: vandringsreserve for hovedsylinder, målt i mm ved koplingshodet 

2.2.19.1. sHz: hovedsylinderens vandring i millimeter, i henhold til figur 8 i tillegg 1 

2.2.19.2. s″Hz: vandringsreserve for hovedsylinderen i millimeter ved trykkstangen, i henhold til figur 8 i tillegg 1 

2.2.20. so: vandringstap, dvs. koplingshodets bevegelse i millimeter når det aktiveres på en slik måte at det flytter seg fra 

300 mm over horisontalplanet til 300 mm under, når overføringsinnretningen er i ro 

2.2.21. 2sB: bremseskoens vandring ved tilsetting, i millimeter, målt på diameteren parallelt med tilsettingsinnretningen, 

uten at bremsene justeres under prøvingen 

2.2.22. 2sB*: bremseskoens minste middel vandring ved tilsetting (i millimeter), for trommelbremser 

 

der 2 r er bremsetrommelens diameter i millimeter (se figur 4 i tillegg 1). 

 

For skivebremser med hydraulisk overføring 

der: 

V60  =  absorbert væskevolum for én hjulbrems ved et trykk som tilsvarer en bremsekraft på 1,2 B* = 0,6 · GBo og 

en største dekkradius, 

 og 

2rA = bremseskivens utvendige diameter (V60 i cm3, FRZ i cm2 og rA i mm).  
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2.2.23. M*: bremsemoment som angitt av produsenten i nr. 5 i tillegg 3 til dette vedlegg. Dette bremsemoment skal gi minst 

den fastsatte bremsekraft B*. 

2.2.23.1. MT: prøvingsbremsemoment i tilfelle overbelastningsvern ikke er montert (i henhold til nr. 6.2.1) 

2.2.24. R: dekkets dynamiske rulleradius (m), som angitt av dekkprodusenten. Dersom opplysningene om dette ikke er 

tilgjengelige, kan verdien beregnet etter formelen «største diameter iht. ETRTO/2» brukes 

2.2.25. n: antall bremser 

2.2.26. Mr: største bremsemoment som oppstår ved største tillate vandring sr eller største tillatte væskevolum Vr når 

tilhengeren beveger seg bakover (herunder rullemotstand = 0,01 · g · GBo) 

2.2.27. sr: største tillatte vandring for bremsearmen når tilhengeren beveger seg bakover 

2.2.28. Vr: største tillatte væskevolum som absorberes av ett bremsehjul når tilhengeren beveger seg bakover 

2.3.  Symboler som gjelder for bremseanlegg med mekanisk overføring (se figur 5 i tillegg 1) 

2.3.1. iHo: utvekslingsforholdet mellom koplingshodets vandring og vandring for armen på betjeningsinnretningens 

utgangsside 

2.3.2. iH1: utvekslingsforholdet mellom betjeningsinnretningens utgangsside og bremsearmens vandring (nedgiring) 

2.3.3. iH: utvekslingsforholdet mellom koplingshodets vandring og bremsearmens vandring 

iH = iHo · iH1 

2.3.4. ig: utvekslingsforholdet mellom bremsearmens vandring og bremseskoens middelvandring ved tilsetting (se figur 4 i 

tillegg 1) 

2.3.5. P: kraft som påføres bremsearmen (se figur 4 i tillegg 1) 

2.3.6. Po: bremsens returkraft når tilhengeren beveger seg forover, dvs. i figur M = f(P) er den lik med kraften P i 

skjæringspunktet mellom ekstrapoleringen av denne funksjon og abscissen (se figur 6 i tillegg 1) 

2.3.6.1. Por: bremsens returkraft når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 6 i tillegg 1) 

2.3.7. P*: kraft som påføres bremsearmen for å frambringe bremsekraft B* 

2.3.8. PT: prøvingskraft i henhold til nr. 6.2.1 

2.3.9. ρ: bremsens egenskaper når tilhengeren beveger seg forover i samsvar med definisjonen 

M = ρ (P – Po) 

2.3.9.1. ρ: bremsens egenskaper når tilhengeren beveger seg bakover i samsvar med definisjonen 

Mr = ρr (Pr – Por) 

2.3.10. scf: bakre kabels eller trykkstangens vandring ved kompensator når bremsene virker forover (1) 

2.3.11. scf: bakre kabels eller trykkstangens vandring ved kompensator når bremsene virker bakover (1) 

2.3.12. scd: differensiell vandring ved kompensator når bare én brems virker forover og den andre bakover(1) 

 der: scd = scr – scf (se figur 5A i tillegg 1) 

  

(1) Nr. 2.3.10, 2.3.11 og 2.3.12 gjelder bare metoden for beregning av parkeringsbremsanleggets differensielle vandring.  
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2.4.  Symboler som gjelder for bremseanlegg med hydraulisk overføring (se figur 8 i tillegg 1) 

2.4.1. ih: utvekslingsforholdet mellom koplingshodets vandring og hovedsylinderens stempelvandring 

2.4.2. i′g: utvekslingsforholdet mellom sylinderens trykkpunkt og bremseskoens middelvandring ved tilsetting 

2.4.3. FRZ: stempelarealet i en bremsesylinder for trommelbremser; for skivebremser: samlet overflateareal for stemplene 

på én side av skiven 

2.4.4. FHZ: stempelarealet i hovedsylinderen 

2.4.5. p: hydraulisk trykk i bremsesylinderen 

2.4.6. Po: bremsesylinderens returtrykk når tilhengeren beveger seg forover, dvs. på figur M = f(P) er det likt med kraften p 

i skjæringspunktet mellom ekstrapoleringen av denne funksjon og abscissen (se figur 7 i tillegg 1) 

2.4.6.1. Por: bremsens returtrykk når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 7 i tillegg 1) 

2.4.7. p*: hydraulisk trykk i bremsesylinderen for å frambringe bremsekraft B* 

2.4.8. pT: prøvingstrykk i henhold til nr. 6.2.1 

2.4.9. ρ′: bremsens egenskaper når tilhengeren beveger seg forover i samsvar med definisjonen 

M = ρ′ (p – po) 

2.4.9.1. ρ′r: bremsens egenskaper når tilhengeren beveger seg bakover i samsvar med definisjonen 

Mr = ρ′r (pr – por) 

2.5.  Symboler med hensyn til bremsekrav i forbindelse med overbelastningsvern 

2.5.1. Dop: den påføringskraft ved betjeningsinnretningens inngangsside ved hvilken overbelastningsvernet aktiveres 

2.5.2. Mop: det bremsemoment ved hvilket overbelastningsvernet aktiveres (som angitt av produsenten) 

2.5.3. MTop: minste prøvingsbremsemoment i tilfelle et overbelastningsvern er montert (i henhold til nr. 6.2.2.2) 

2.5.4. Pop_min: den kraft som påføres bremsen ved hvilken overbelastningsvernet aktiveres (i henhold til nr. 6.2.2.1) 

2.5.5. Pop_max: den største kraft (når koplingshodet er skjøvet helt fram) som påføres bremsen gjennom overbelast-

ningsvernet (i henhold til nr. 6.2.2.3) 

2.5.6. Pop_min: det trykk som påføres bremsen ved hvilket overbelastningsvernet aktiveres (i henhold til nr. 6.2.2.1) 

2.5.7. Pop_max: det høyeste hydrauliske trykket (når koplingshodet er skjøvet helt fram) som påføres bremsesylinderen 

gjennom overbelastningsvernet (i henhold til nr. 6.2.2.3) 

2.5.8. MTop: minste prøvingsbremsekraft i tilfelle et overbelastningsvern er montert (i henhold til nr. 6.2.2.2) 

2.5.9. pTop: minste prøvingsbremsetrykk i tilfelle et overbelastningsvern er montert (i henhold til nr. 6.2.2.2) 

2.6.  Typer av kjøretøyklasser med hensyn til påløpsbremseanlegg 

2.6.1.  Kjøretøyklasse A 

 Med kjøretøyeklasse A menes kjøretøyer i gruppe R1, R2 og S1  
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2.6.2.  Kjøretøyklasse B 

 Med kjøretøyklasse B menes kjøretøyer med en masse på minst 3500 kg og høyst 8000 kg i gruppe R3 og S2 

2.6.3.  Kjøretøyklasse C 

 Med kjøretøyklasse C1 menes kjøretøyer i gruppe R og S med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke 

overstiger 30 km/t 

 Med kjøretøyklasse C2 menes kjøretøyer i gruppe R og S med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke 

overstiger 40 km/t 

 Med kjøretøyklasse C3 menes kjøretøyer i gruppe R og S med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke 

overstiger 40 km/t 

3. Generelle krav 

3.1.  Overføringen av kraften fra koplingshodet til tilhengerens bremser skal skje ved hjelp av overføringsstag eller av én 

eller flere væsker. Dersom en del av overføringsinnretningen består av vaier med strømpe (bowdenkabel), skal 

denne del være så kort som mulig. Kontrollstenger og kabler skal ikke komme i kontakt med tilhengerens ramme 

eller andre overflater som kan påvirke tilsetting eller løsing av bremsen. 

3.2.  Alle bolter i leddforbindelsene skal være tilstrekkelig beskyttet. Dessuten skal leddforbindelsene være selvsmørende 

eller lett tilgjengelig for smøring. 

3.3.  Innretninger for påløpsbremseanlegg skal være slik innrettet at ingen del av overføringsinnretningen kiler seg fast 

eller blir utsatt for varig deformasjon eller brudd når største vandring utnyttes. Dette skal kontrolleres ved å kople 

enden av overføringen fra bremsearmene. 

3.4.  Påløpsbremseanlegget skal gjøre det mulig å rygge tilhengeren med traktoren uten at det påføres en vedvarende kraft 

som overstiger 0,08 g · GA. Innretninger som benyttes for dette formål, skal virke automatisk og utkoples automatisk 

når tilhengeren beveger seg forover. 

3.5.  Enhver slik spesialinnretning montert i henhold til nr. 3.4 skal være slik utformet at parkeringsbremsens virkning i 

en oppoverhelling ikke svekkes. 

3.6.  Påløpsbremseanlegget kan ha overbelastningsvern. Dette skal ikke aktiveres ved en kraft på mindre enn Dop = 1,2 · 

D* (når montert på kontrollinnretningen) eller ved en kraft på mindre enn Pop = 1,2 · P* eller ved et trykk på mindre 

enn pop = 1,2 · p* (når montert på bremsen), der kraften P* eller trykket p* tilsvarer en bremsekraft på 

B* = 0,5 · g · GBo (for kjøretøyer i klasse C2 og C3) og B* = 0,35 · g · GBo (for kjøretøyer i klasse C1). 

4. Krav til betjeningsinnretninger 

4.1.  Betjeningsinnretningenes glidedeler skal være tilstrekkelig lange til at vandringen kan utnyttes fullt ut også når 

tilhengeren er tilkoplet. 

4.2.  Glidedelene skal være beskyttet av en belg eller tilsvarende innretning. Delene skal smøres eller være laget av 

selvsmørende materialer. Glideflatene skal bestå av et materiale som verken danner galvaniske elementer eller er 

mekanisk uegnet og dermed kan forårsake at glidedelene kommer i klemme eller rives. 

4.3.  Betjeningsinnretningens reaksjonsterskel (KA) skal være minst 0,02 g · G′A og høyst 0,04 g · G′A. For kjøretøyer i 

klasse C1 og C2 kan betjeningsinnretningens reaksjonsterskel (KA) være i området 0,01 g · G′A og 0,04 g · G′A. 

4.4.  Høyeste innstikkskraft D1 skal ikke overstige 0,10 g · G′A for tilhengere med stivt drag og påhengsvogner og 

0,067 g · G′A for flerakslede slepvogner. 

4.5.  Høyeste trekkraft D2 skal være minst 0,1 g · G′A og høyst 0,5 g · G′A. 

 For kjøretøyer i klasse B er også vilkåret D2 ≥ 1750 N + 0,05 g · G′A tillatt så lenge D2 ≤ 0,5 g · G′A.   
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5. Prøvinger og målinger som skal foretas på betjeningsinnretningene 

5.1.  Betjeningsinnretninger som legges fram for den teknisk instans som skal utføre prøvingene, skal kontrolleres med 

henblikk på samsvar med kravene fastsatt i nr. 3 og 4. 

5.2.  For alle typer bremser måles følgende: 

5.2.1.  Vandringen s og den effektive vandring s′ 

5.2.2.  Tilleggskraften K 

5.2.3.  Reaksjonsterskelen KA 

5.2.4.  Innstikkskraften D1 

5.2.5.  Trekkraften D2 

5.3.  For påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring skal følgende bestemmes: 

5.3.1.  Utvekslingsforholdet iHo målt ved halv vandring på innretningen 

5.3.2.  Betjeningsinnretningens utgangskraft P′ som funksjon av trykket D på draget; tilleggskraften K og virkningsgraden 

avledes fra den representative kurven på grunnlag av disse målinger  

 

 (se figur 2 i tillegg 1) 

5.4.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring skal følgende bestemmes: 

5.4.1.  Utvekslingsforholdet ih målt ved halv vandring på betjeningsinnretningen 

5.4.2.  Hovedsylinderens utgangstrykk p som funksjon av trykket D på draget og hovedsylinderens stempelareal FHZ som 

oppgitt av produsenten; tilleggskraften K og virkningsgraden avledes fra den representative kurven på grunnlag av 

disse målinger 

 

 (se figur 3 i tillegg 1) 

5.4.3.  Vandringsreserven s″ for hovedsylinderen nevnt i nr. 2.2.19 

5.4.4.  Hovedsylinderens stempelareal FHZ 

5.4.5.  Hovedsylinderens slaglengde sHz (i millimeter) 

5.4.6.  Hovedsylinderens vandringsreserve s″Hz (i millimeter) 

5.5.  For påløpsbremseanlegg på flerakslede slepvogner skal vandringstapet so nevnt i prøvingsrapporten måles. 

6. Krav til bremser 

6.1.  I tillegg til bremsene som skal prøves, skal produsenten framlegge for den tekniske instansen som foretar 

prøvingene, tegninger av bremsene med angivelse av type, dimensjoner og materiale i hovedkomponentene og 

bremsebeleggets merke og type. For hydrauliske bremser skal tegningene inneholde opplysninger om bremsesy-

lindrenes stempelareal FRZ. Produsenten skal også angi bremsemoment M* og masse GBo angitt i nr. 2.2.4.  
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6.2.  Prøvingsforhold 

6.2.1.  Dersom overbelastningsvern ikke er montert i påløpsbremseanlegget eller ikke er tenkt montert, skal hjulbremsen 

prøves med følgende prøvingskrefter eller -trykk: 

PT = 1,8 P* eller pT = 1,8 p* og MT = 1,8 M*, alt etter hva som er relevant. 

6.2.2.  Dersom overbelastningsvern er montert eller skal monteres i påløpsbremseanlegget, skal hjulbremsen prøves med 

følgende prøvingskrefter eller -trykk: 

6.2.2.1.  Minste konstruksjonsverdier for et overbelastningsvern skal angis av produsenten og skal ikke være mindre enn 

Pop = 1,2 P* eller pop = 1,2 p* 

6.2.2.2.  Området for minste prøvingskraft PTop eller minste prøvingstrykk pTop og minste prøvingsmoment MTop er 

PTop = 1,1 til 1,2 P* eller pTop = 1,1 til 1,2 p* 

og 

MTop = 1,1 til 1,2 M* 

6.2.2.3.  Høyeste verdier (Pop_max eller pop_max) for overbelastningsvernet skal angis av produsenten og skal ikke være 

høyere enn henholdsvis PT eller pT. 

7. Prøvinger og målinger som skal foretas på bremsene  

7.1.  Bremser og komponenter som legges fram for den teknisk instans som skal utføre prøvingene, skal prøves med 

henblikk på samsvar med kravene fastsatt i nr. 6. 

7.2.  Følgende bestemmes: 

7.2.1.  Bremseskoens minste vandring ved tilsetting, 2sB* 

7.2.2.  Bremseskoens middelvandring ved tilsetting 2sB (som skal være større enn 2sB*) 

7.3.  For mekaniske bremser skal følgende bestemmes: 

7.3.1.  Utvekslingsforholdet ig (se figur 4 i tillegg 1) 

7.3.2.  Kraften P* for bremsemoment M* 

7.3.3.  Momentet M* som funksjon av kraften P* på reguleringsarmen i anlegg med mekanisk overføring. 

 Rotasjonshastigheten for bremseflatene skal tilsvare en utgangshastighet på 30 km/t for kjøretøy i klasse C1, 40 km/t 

for kjøretøy i klasse C2, 60 km/t for kjøretøy i klasse C3, når tilhengeren beveger seg forover og 6 km/t når 

tilhengeren beveger seg bakover. Følgende skal utledes ut fra kurven for disse målingene (se figur 6 i tillegg 1): 

7.3.3.1.  Bremsens returkraft Po og den karakteristiske verdien ρ når tilhengeren beveger seg forover 

7.3.3.2.  Bremsens returkraft Por og den karakteristiske verdien ρr når tilhengeren beveger seg bakover 

7.3.3.3.  Høyeste bremsemoment Mr opp til høyeste tillatte vandring sr når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 6 i 

tillegg 1) 

7.3.3.4.  Største tillatte vandring for bremsearmen når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 6 i tillegg 1)  
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7.4.  For hydrauliske bremser skal følgende bestemmes: 

7.4.1.  Utvekslingsforholdet ig′ (se figur 8 i tillegg 1) 

7.4.2.  Trykket P* for bremsemoment M* 

7.4.3.  Momentet M* som funksjon av trykket P* på reguleringsspaken i anlegg med hydraulisk overføring 

 Rotasjonshastigheten for bremseflatene skal tilsvare en utgangshastighet på 30 km/t for kjøretøy i klasse C1, 40 km/t 

for kjøretøy i klasse C2, 60 km/t for kjøretøy i klasse C3, når tilhengeren beveger seg forover og 6 km/t når 

tilhengeren beveger seg bakover. Følgende skal utledes ut fra kurven for disse målingene (se figur 7 i tillegg 1): 

7.4.3.1.  Returtrykket po og den karakteristiske verdien ρ′ når tilhengeren beveger seg forover 

7.4.3.2.  Returtrykket por og den karakteristiske verdien ρ′r når tilhengeren beveger seg bakover 

7.4.3.3.  Høyeste bremsemoment Mr opp til største tillatte væskevolum Vr når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 7 i 

tillegg 1) 

7.4.3.4.  Største tillatte væskevolum Vr som absorberes av ett bremsehjul når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 7 i 

tillegg 1) 

7.4.4.  Bremsesylinderens stempelareal FRZ 

7.5.  Alternativ framgangsmåte for type I-prøving 

7.5.1.  Type I-prøving i henhold til nr. 2.3 i vedlegg II behøver ikke å utføres på et kjøretøy som er innlevert til 

typegodkjenning dersom komponentene i bremseanlegget er prøvd på en treghetsprøvingsbenk for å oppfylle 

kravene i nr. 2.3.2 og 2.3.3 i vedlegg II. 

7.5.2.  Den alternative framgangsmåten for type 1-prøving skal utføres i samsvar med bestemmelsene fastsatt nr. 3.5.2 i 

tillegg 1 til vedlegg VII (gjelder tilsvarende også for skivebremser). 

8. Bremsekraftdifferensial for parkeringsbremsesystemet ved simulert helling 

8.1.  Beregningsmetode 

8.1.1.  Omdreiningspunktene i kompensatoren skal ligge på en rett linje med parkeringsbremsen i hvilestilling. 

 

 Alternative løsninger kan anvendes dersom de gir samme spenning i begge de bakerste kabler, også når det er 

forskjeller i vandringen mellom de bakerste kabler. 

8.1.2.  Det skal framlegges tegninger for å vise at kompensatorens leddfunksjon er tilstrekkelig til å sikre make 

kabelspenning på hver av de bakerste kabler. Kompensatoren skal ha tilstrekkelig avstand i bredden til å lette 

differensieringen av vandringen fra venstre mot høyre. Bremseklørne skal også være tilstrekkelig dype i forhold til 

bredden for å sikre at kompensatorens leddfunksjon ikke hindres når kompensatoren ikke er parallell med akslene. 

 Differensiell vandring ved kompensatoren (scd) bestemmes ved: 

scd ≥ 1,2 · (Scr – Sc′) 

 der: 

Sc′ = S′/iH (vandring ved kompensator — ved bevegelse forover) og Sc′ = 2 · SB/ig 

Scr = Sr/iH (vandring ved kompensator — ved bevegelse bakover)  

Alle kompensatorens omdreiningspunkter skal være på linje. 
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9. Prøvingsrapporter 

 Søknader om typegodkjenning av tilhengere med påløpsbremseanlegg skal vedlegges prøvingsrapportene om 

betjeningsinnretningen og bremsene samt prøvingsrapporten om kompatibiliteten mellom påløpsbetjenings-

innretningen, overføringsinnretningen og bremsene på tilhengeren; disse rapportene skal inneholde minst de 

opplysninger som er fastsatt på grunnlag av artikkel 27 nr. 1 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

10. Kompatibilitet mellom betjeningsinnretningen og kjøretøyets bremser 

10.1.  Det skal gjøres en kontroll på kjøretøyet for på bakgrunn av betjeningsinnretningens egenskaper verifisere de 

egenskaper som nevnes i prøvingsrapporten, de egenskaper ved bremsene som nevnes i prøvingsrapporten, og de 

egenskaper ved tilhengeren som nevnes i prøvingsrapporten samt hvorvidt tilhengerens påløpsbremseanlegg 

oppfyller de fastsatte kravene. 

10.2.  Generelle kontroller for alle bremsetyper 

10.2.1.  De delene av overføringen som ikke kontrolleres samtidig med betjeningsinnretningen eller bremsene, skal 

kontrolleres på kjøretøyet. Resultatene av kontrollen skal registreres i prøvingsrapporten (f.eks. iH1 og ηH1). 

10.2.2.  Masse 

10.2.2.1.  Tilhengerens største masse GA skal ikke overstige den største masse G′A som betjeningsinnretningen er godkjent for. 

10.2.2.2.  Tilhengerens største masse GA skal ikke overstige den største masse GB som kan bremses med tilhengerens samtlige 

bremser. 

10.2.3.  Krefter 

10.2.3.1.  Reaksjonsterskelen KA skal være minst 0,02 g · GA og høyst 0,04 g · GA. 

10.2.3.2.  Høyeste innstikkskraft D1 skal ikke overstige 0,10 g · GA for tilhengere med stivt drag og påhengsvogner og 

0,067 g · GA for flerakslede slepvogner. 

10.2.3.3.  Høyeste trekkraft D2 skal være mellom 0,1 g · G′A og 0,5 g · G′A. 

10.3.  Kontroll av bremsevirkning 

10.3.1.  Summen av bremsekreftene på omkretsen av tilhengerens hjul skal være minst B* = 0,50 g · GA (for kjøretøyer i 

klasse C2 og C3) og B* = 0,35 · g · GA (for kjøretøyer i klasse C1), herunder en rullemotstand på 0,01 g · GA; dette 

tilsvarer en bremsekraft B på 0,49 g · GA (for kjøretøyer i klasse C2 og C3) og B* = 0,34 · g · GA (for kjøretøyer i 

klasse C1). I dette tilfelle skal høyeste tillatte trykk på koplingen være 

 D* = 0,067 g · GA for flerakslede slepvogner, 

 og 

 D* = 0,10 g · GA for tilhengere med stivt drag og påhengsvogner. 

 For å kontrollere om disse vilkår er oppfylt, skal følgende ulikheter anvendes: 

 

10.3.1.1.  For påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring: 

 

10.3.1.2.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring:  
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10.4.  Kontroll av betjeningsinnretningens vandring 

10.4.1.  I betjeningsinnretninger for flerakslede slepvogner der bremsens overføringsstag avhenger av slepeinnretningens 

posisjon, skal betjeningsinnretningens vandring s være lengre enn betjeningsinnretningens effektive vandring s′; 

forskjellen skal være minst like stor som vandringstapet so. Vandringstapet so skal ikke overstige 10 prosent av den 

effektive vandringen s′. 

10.4.2.  Betjeningsinnretningens effektive vandring s′ skal bestemmes for enakslede og flerakslede tilhengere i samsvar med 

følgende: 

10.4.2.1.  Dersom bremsestagsystemet påvirkes av slepeinnretningens vinkelposisjon, er 

s′ = s – so 

10.4.2.2.  Dersom det ikke er noe vandringstap, er 

s′ = s 

10.4.2.3.  I hydrauliske bremseanlegg skal 

s′ = s – s″ 

10.4.3.  Følgende ulikheter skal anvendes for å kontrollere om betjeningsinnretningens vandring er tilstrekkelig: 

10.4.3.1.  For påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring: 

 

10.4.3.2.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring: 

 

10.5.  Ytterligere kontroller 

10.5.1.  For påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring skal det kontrolleres at overføringsstaget som overfører kreftene 

fra betjeningsinnretningen til bremsene, er korrekt montert. 

10.5.2.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring skal det kontrolleres at hovedsylinderens vandring ikke er lavere 

enn s/ih. En lavere verdi er ikke tillatt. 

10.5.3.  Kjøretøyets generelle atferd under bremsing skal kontrolleres ved prøving på vei, foretatt ved forskjellige hastigheter 

og ved forskjellige nivåer for bremsekraft og forskjellige antall aktiveringer. Selvforsterkende, udempede 

svingninger tillates ikke. 

11. Generelle merknader 

 Kravene ovenfor får anvendelse på de vanligste utførelser av påløpsbremseanlegg med mekanisk eller hydraulisk 

overføring, der særlig alle tilhengerens hjul er utstyrt med samme type brems og samme type dekk. For kontroll av 

mindre vanlige utførelser skal ovenstående krav tilpasses etter omstendighetene i det enkelte tilfelle. 

 _____  



Nr. 73/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

Tillegg 1 

Forklarende diagrammer 

Figur 1 

Symboler som gjelder for alle typer bremser 

(Se nr. 2.2 i dette vedlegg) 

 

Figur 2 

Mekanisk overføring 

(Se nr. 2.2.10 og 5.3.2 i dette vedlegg) 
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Figur 3 

Hydraulisk overføring 

(Se nr. 2.2.10 og 5.4.2 i dette vedlegg) 

 

 

Figur 4 

Bremseprøvinger 

(Se nr. 2.2.22 og 2.3.4 i dette vedlegg) 
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Figur 5 

Bremseanlegg med mekanisk overføring 

(Se nr. 2.3 i dette vedlegg) 

 

Figur 5A 

Bremseanlegg med mekanisk overføring 

(Se nr. 2.3 i dette vedlegg) 

 

  

Betjeningsinnretning Overføring Bremser 

Scd = differanse mellom Scf og Scr 

Økt vandring bare på den ene siden 

ved omvendt drift på bare én brems 

Kompensatorens geometri muliggjør lik spenning i begge bakre kabler 
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Figur 6 

Mekanisk brems 

(Se nr. 2 i dette vedlegg) 

 

Figur 7 

Hydraulisk brems 

(Se nr. 2 i dette vedlegg) 
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Figur 8 

Bremseanlegg med hydraulisk overføring 

(Se nr. 2 i dette vedlegg) 

 

 _____  
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VEDLEGG IX 

Krav til kjøretøyer med hydrostatisk drift og deres bremseinnretninger og bremseanlegg 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1.  «hydrostatisk bremseanlegg» et bremseanlegg (som driftsbremseanlegg og/eller nødbremseanlegg) som bare 

bruker hydrostatisk drift som bremsekraft, 

1.2. «kombinert hydrostatisk bremseanlegg» et bremseanlegg som utnytter både den hydrostatiske bremsevirkningen og 

friksjonsbremsevirkningen, men der bremsekreftene i all hovedsak frambringes av den hydrostatiske driften. Den 

fastsatte minste andel av friksjonsbremsing i bremsevirkningen angis i nr. 6.3.1.1, 

1.3. «kombinert friksjonsbremseanlegg» et bremseanlegg som utnytter både friksjonsbremsevirkningen og den 

hydrostatiske bremsevirkningen, men der bremsekreftene i all hovedsak frambringes av friksjonsbremsene. Den 

fastsatte minste andel av friksjonsbremsing i bremsevirkningen er angitt i nr. 6.3.1.2, 

1.4. «friksjonsbremseanlegg» et bremseanlegg der bremsekreftene frambringes av friksjonsbremsene alene uten hensyn 

til bremsevirkningen fra det hydrostatiske bremseanlegget, 

1.5. «regulerbar hydrostatisk bremsing» hydrostatisk bremsing gjennom hvilken føreren når som helst kan øke eller 

minske kjøretøyets hastighet gjennom en progressiv påvirkning på dens betjeningsinnretning, 

1.6. «betjeningsinnretning for hydrostatisk drift» en innretning, for eksempel en spak eller pedal, som brukes til å 

variere kjøretøyets hastighet, 

1.7. «driftsbremsens betjeningsinnretning» den betjeningsinnretning ved hjelp av hvilken den fastsatte drifts-

bremsevirkning oppnås, 

1.8. «demperinnretning » innretning som påvirker kjøretøyets hastighet uavhengig av betjeningsinnretningen for 

hydrostatisk drift. 

2. Virkeområde 

 Dette vedlegg får anvendelse på kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på inntil 40 km/t som er utstyrt 

med et hydrostatisk framdriftssystem som ikke kan koples ut under drift, og som av kjøretøyprodusenten er oppgitt 

å fungere som bremseanlegg eller bremseinnretning som kan være enten 

2.1.  et driftsbremseanlegg og et nødbremseanlegg eller ett av de to anleggene. 

 Et driftsbremseanlegg kan være et av bremseanleggene nevnt under på det vilkår at driftsbremsens virkning som 

angitt i nr. 6.3.1 er oppfylt: 

2.1.1. «hydrostatisk bremseanlegg» 

2.1.2. «kombinert hydrostatisk bremseanlegg» 

2.1.3. «kombinert friksjonsbremseanlegg» 

2.1.4. «friksjonsbremseanlegg» 

 eller 

2.2.  en del av bremseanleggene nevnt i nr. 2.1. 

3. Spesialkjøretøyer 

 Med henblikk på særskilte funksjoner er noen kjøretøyer utstyrt med en hydrostatisk drift som brukes både til 

nedbremsing og framdrift av kjøretøyet. Denne typen drift kan derfor anses som et bremseanlegg, enten alene eller 

i kombinasjon med en friksjonsbrems.  
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4. Klassifisering av kjøretøyer 

4.1. Klasse I: kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 12 km/t. 

4.2. Klasse II: kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på > 12 km/t og ≤ 30 km/t. 

4.3. Klasse III: kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på > 30 km/t og ≤ 40 km/t. 

5. Krav 

5.1.  Generelt 

5.1.1.  Betjeningsinnretningen for drift skal være slik konstruert at utilsiktet bakking forhindres under kjøring på vei. 

5.1.2.  For å lette berging av kjøretøyet skal det finnes en innretning som kopler fra forbindelsen mellom motor og 

drivhjul. 

 Det skal være umulig å betjene denne innretningen fra førerplassen under kjøring på vei. 

 Dersom det er nødvendig med et verktøy til å betjene denne innretningen, skal dette oppbevares i kjøretøyet. 

5.2.  Konstruksjonskrav til bremseanleggene 

5.2.1.  Driftsbremseanlegg 

5.2.1.1.  Det skal være mulig å regulere driftsbremseanleggets virkning. Føreren skal kunne frambringe denne 

bremsevirkningen fra førerplassen og beholde kontrollen over styreinnretningen med minst én hånd. 

5.2.1.2.  Den bremsevirkningen som kreves for driftsbremsanlegget i henhold til forordningen, skal oppnås ved å aktivere en 

enkelt betjeningsinnretning. 

5.2.1.2.1.  Dette kravet anses også som oppfylt når foten flyttes fra gasspedalen til bremsepedalen, eller når betjenings-

innretningen for drift i begynnelsen av bremsesekvensen slippes eller flyttes til nøytral stilling med en hånd- eller 

fotbevegelse. 

5.2.1.2.2.  Betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget skal være slik konstruert at den automatisk går tilbake til 

utgangsstilling når den slippes. 

 Dette gjelder ikke for den hydrostatiske delen av bremseanlegget dersom utkoplingen av betjeningsinnretningen for 

hydrostatisk drift skaper bremsevirkningen. 

5.2.1.3.  I motsetning til nr. 5.2.1.1 kan det for kjøretøyer i klasse I og II ved bremsing med driftsbremseanlegget også 

anvendes et annet bremseanlegg (nød- eller parkeringsbremseanlegg) for å stanse kjøretøyet i en helling dersom 

kjøretøyet har en resthastighet. 

5.2.2.  Nødbremseanlegg 

5.2.2.1.  Når det gjelder nødbremseanlegget, skal de relevante krav i nr. 2.1.2.2 i vedlegg I være oppfylt. 

5.2.2.2.  Dersom et kjøretøy med hydrostatisk drift ikke kan stanses i en helling, kan parkeringsbremseanlegget betjenes for 

å bringe kjøretøyet med resthastighet til stillstand. For dette formål skal parkeringsbremseanlegget utformes slik at 

det kan aktiveres under kjøring. 

5.2.3.  Parkeringsbremseanlegg 

 Når det gjelder parkeringsbremseanlegget, skal kravene i nr. 2.1.2.3 i vedlegg I være oppfylt. 

5.3.  Bremseanleggenes egenskaper 

5.3.1.  Bremseanleggene som et kjøretøy er utstyrt med, skal oppfylle kravene fastsatt for driftsbremse-, nødbremse- og 

parkeringsbremseanlegg.  
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5.3.2.  Ved brudd på en annen komponent enn bremsene eller komponentene nevnt i nr. 2.2.1.2.7 i vedlegg I eller ved 

enhver annen feil i driftsbremseanlegget skal nødbremseanlegget eller den del av driftsbremseanlegget som ikke er 

berørt av feilen, kunne stanse kjøretøyet på de vilkår som er fastsatt for nødbremsing, særlig dersom 

nødbremseanlegget og driftsbremseanlegget har en felles betjeningsinnretning og en felles overføringsinnretning, 

for eksempel dersom bremsevirkningen avhenger av hensiktsmessig betjening av kraftoverføringssystemet, dvs. 

omformer, hydraulikkpumper, trykkrør, hydraulikkmotorer eller sammenlignbare komponenter. 

5.3.3.  Anleggene for driftsbrems, nødbrems og parkeringsbrems kan ha felles komponenter, forutsatt at de oppfyller 

vilkårene angitt i nr. 2.2.1.2 i vedlegg I. 

5.3.4.  Bremsekraftfordelingen i driftsbremseanlegget skal være slik utformet at det under bremsing ikke er noe vesentlig 

moment omkring den vertikale akse av kjøretøyet, dersom grensene for friksjonen mellom dekk og vei for 

homogene veidekker ikke er nådd. 

5.3.5.  Bremsekraftfordelingen i driftsbremseanlegget skal være slik utformet at det under bremsing med driftsbremse-

anlegget på veidekker med forskjellige friksjonskoeffisienter med μ-fordeling på 0,2/0,8 kan oppnås en minste 

retardasjon som er på minst 55 % av gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon dm for driftsbremseanlegget som 

fastsatt for den respektive kjøretøyklasse (se nr. 6.3). Dette kan vises gjennom beregninger, i dette tilfelle tas 

rullemotstanden ikke i betraktning. 

5.3.6.  Som unntak fra nr. 5.3.2 skal kjøretøyet ved feil på pumpestyringsinnretningen for hydrostatisk drift kunne stanses 

med den bremsevirkning som er fastsatt for nødbremseanlegget. I forbindelse med en slik svikt kan en ekstra 

innretning aktiveres, som alltid lett kan betjenes fra førerplassen (for eksempel en innretning som aktiveres på 

grunnlag av motorhastigheten, herunder betjeningsinnretningen for stansing av motoren). 

5.3.7.  Ved bruk av en demperinnretning eller annen sammenlignbar innretning som kan betjenes under kjøring, skal det 

treffes tiltak for å sikre at alle fastsatte krav i dette vedlegg (særlig bremsevirkningen) fortsatt oppfylles når denne 

type innretning aktiveres. 

5.3.8.  Varslingssignaler og varslingsinnretninger 

 De relevante kravene i nr. 2.2.1.29 og nr. 2.2.1.12 i vedlegg I skal oppfylles. 

5.3.9.  Energilagringsinnretningene (energibeholderne) i motorvogner skal være utformet slik at det gjenværende trykk i 

energibeholderen eller energibeholderne etter åtte fullbremsinger med driftsbremseanleggets betjeningsinnretning 

ikke er mindre enn det trykket som er nødvendig for å oppnå den fastsatte nødbremsevirkning. 

5.3.10.  Det pneumatiske eller hydrauliske hjelpeutstyret skal tilføres energi på en slik måte at de fastsatte retardasjons-

verdiene kan oppnås når det er i bruk, og slik at hjelpeutstyrets drift, selv ved skade på energikilden, ikke kan føre 

til at energireservene som forsyner bremseanleggene, blir mindre enn nivået angitt i nr. 2.2.1.12 i vedlegg I. 

5.3.11.  Slitasje på bremsene 

 De relevante kravene i nr. 2.2.1.10 i vedlegg I skal oppfylles. 

5.3.12.  For en traktor som er utstyrt med et komplekst elektronisk system for kjøretøybetjening i samsvar med vedlegg X, 

skal kravene i nevnte vedlegg anvendes, og driften av systemet skal ikke påvirkes negativt av magnetiske eller 

elektriske felt. Dette skal vises ved oppfyllelse av de tekniske kravene fastsatt i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i artikkel 17 nr. 2 bokstav g) og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

5.3.13.  Dersom en traktor med hydrostatisk drift er godkjent for å trekke et kjøretøy i gruppe R2, R3, R4 eller S2, skal den 

oppfylle de relevante kravene i nr. 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1.16, 2.2.1.17 og 2.2.1.18 i vedlegg I. 

5.3.14.  Reaksjonstid 

 Dersom en traktor er utstyrt med et driftsbremseanlegg som helt eller delvis trenger en annen energikilde enn 

førerens muskelkraft, skal kravene i nr. 3.3 i vedlegg II være oppfylt for den ikke-hydrostatiske delen av 

driftsbremseanlegget. 

6. Bremseprøvinger 

6.1.  Generelt 

6.1.1.  De relevante kravene i nr. 2.1 i vedlegg II skal oppfylles.  



Nr. 73/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

6.1.2.  Ved bremseprøvingen skal kjøreegenskapene vurderes (f.eks. tendensen til løft av bakakselen ved bremsing med 

driftsbremsene). 

6.1.2.1.  Akselløft er ikke tillatt for kjøretøyer i klasse III. 

6.1.2.2.  Akselløft er tillatt for kjøretøyer i klasse I og klasse II ved en retardasjon på over 4,5 m/s 2; kjøreegenskapene skal 

imidlertid forbli stabile. 

 Her skal bremsevirkningen fra den hydrostatiske driften også tas i betraktning. 

6.2.  Type 0-prøving 

6.2.1.  Generelt 

6.2.1.1.  Bremsen skal være kald. En brems anses som kald når vilkårene angitt i nr. 2.2.1.1 i vedlegg II er oppfylt. 

6.2.1.2.  Prøvingen skal foretas under de forhold som angis i nr. 2.2.1.3 i vedlegg II. 

6.2.1.3.  Veibanen skal være vannrett. 

6.2.2.  For manuelt betjente betjeningsinnretninger for drift (kjøretøyer i klasse I og klasse II) skal driftsbremsens virkning 

vurderes ved å sette driftsspaken i nøytral stilling umiddelbart før driftsbremsen aktiveres for å sikre at det ikke 

bremses mot det hydrostatiske systemet. For kjøretøyer i klasse III skal denne rekkefølgen skje automatisk ved 

bruk utelukkende av driftsbremsens betjeningsinnretning. 

6.2.3.  Driftsbremseanlegg 

 De fastsatte grenser for minste bremsevirkning ved prøvinger både med og uten belastning, er fastsatt i nr. 6.3 for 

hver kjøretøyklasse. 

 Driftsbremseanlegget skal oppfylle kravene i nr. 6.3.1. 

 Ved bruk som driftsbremseanlegg 

6.2.3.1.  skal et kombinert hydrostatisk bremseanlegg også oppfylle kravene med hensyn til friksjonsbremsen(e)s minste 

bremseandel som angitt nr. 6.3.1, 

6.2.3.2.  skal et kombinert friksjonsbremseanlegg også oppfylle kravene med hensyn til friksjonsbremsen(e)s minste 

bremseandel som angitt nr. 6.3.1. 

 Friksjonsbremsens bremsevirkning skal også fastsettes. I denne type prøving skal virkningen av den hydrostatiske 

overføringsinnretningen nøytraliseres før vurderingen av friksjonsbrems og rullemotstand. 

 Dersom den hydrostatiske bremsen av tekniske årsaker ikke kan avbrytes, kan friksjonsbremsens andel bestemmes 

på annen måte, for eksempel: 

6.2.3.3.  Påfølgende bremseprøvinger utføres 

6.2.3.3.1.  med et kombinert hydrostatisk bremseanlegg med friksjonsbremsen(e) innkoplet 

6.2.3.3.2. med et kombinert hydrostatisk bremseanlegg med friksjonsbremsen(e) satt ut av drift (bare «hydrostatisk 

bremsing») 

 Deretter anvendes følgende formel: 

zF = zHy+F – zHy + R 

zF: Gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon for friksjonsbremseanlegget (herunder også rullemotstand) 

zHy: Gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon, utelukkende med hensyn til det hydrostatiske bremseanleggets 
bremsevirkning (herunder også rullemotstand) 

zHy+F: Gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon for det kombinerte hydrostatiske bremseanlegget 

R: Rullemotstand = 0,02 
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6.2.4.  Nødbremseanlegg 

6.2.4.1.  Prøvingen av nødbremsens virkning skal foretas enten ved å simulere de faktiske feilmuligheter i driftsbremse-

anlegget eller ved å utføre denne prøving med et nødbremseanlegg som er uavhengig av driftsbremseanlegget. 

6.2.4.2.  Anlegget skal prøves med den relevante betjeningsinnretningen. 

 Den fastsatte bremsevirkningen skal oppnås ved å tilsette en kraft på betjeningsinnretningen som ikke overstiger 

600 N for fotbetjente eller 400 N for håndbetjente betjeningsinnretninger. Betjeningsinnretningen skal være 

plassert slik at føreren lett og hurtig kan nå den. 

6.2.4.3.  De fastsatte grenser for minste bremsevirkning ved prøvinger både med og uten belastning, er fastsatt i nr. 6.3.2 for 

hver kjøretøyklasse. 

6.3.  Prøving av bremsevirkning for driftsbremseanlegg og nødbremseanlegg (type 0) 

 Lastet og ulastet  Klasse I Klasse II Klasse III 

 (v i km/t, s i m, dm i m/s2) v ≤ 12 ≤ 30 ≤ 40 

6.3.1. Driftsbremseanlegg 

s ≤ 0,15v + v2/78 ≤ 0,15v + v2/92 ≤ 0,15v + v2/130 

dm ≥ 3,0 ≥ 3,55 ≥ 5,0 

6.3.1.1. 

Friksjonsbremsen(e)s minste 

bremseandel i et kombinert hydrostatisk 

bremseanlegg 

s ≤ 0,15v + v2/26 ≤ 0,15v + v2/40 ≤ 0,15v + v2/40 

dm ≥ 1,0 ≥ 1,5 ≥ 1,5 

6.3.1.2. 

Friksjonsbremsen(e)s minste 

bremseandel i et kombinert 

friksjonsbremseanlegg 

s ≤ 0,15v + v2/52 ≤ 0,15v + v2/52 ≤ 0,15v + v2/78 

dm ≥ 2,0 ≥ 2,0 ≥ 3,0 

6.3.2. Nødbremseanlegg 

s ≤ 0,15v + v2/40 ≤ 0,15v + v2/40 ≤ 0,15v + v2/57 

dm ≥ 1,5 ≥ 1,5 ≥ 2,2 

6.4.  Bremseprøving av type I (varmeprøving) 

6.4.1.  Driftsbremseanlegget skal prøves på en slik måte at tilførselen av energi til bremsene når kjøretøyet er lastet, 

tilsvarer energitilførselen registrert i samme tidsrom for et lastet kjøretøy som kjører med en jevn hastighet på 

40 km/t nedover en helling på 7 % over en strekning på 1,7 km. 

6.4.2.  Alternativt kan prøvingen foretas på en plan veistrekning, og med traktoren trukket av en traktor; under prøvingen 

skal kraften som påføres betjeningsinnretningen, være justert slik at motstanden fra det trukne kjøretøyet er 

konstant (7 % av det høyeste samlede statiske aksellast for den prøvde traktoren). Dersom tilgjengelig trekkraft er 

utilstrekkelig, kan prøvingen foretas ved en lavere hastighet, men da over en lengre strekning, som angitt i tabellen 

under: 

Hastighet [km/t] Strekning [meter] 

40 1700 

30 1950 

20 2500 

15 3100 

6.4.3.  Som alternativ til framgangsmåten med gjennomgående bremsing beskrevet i nr. 6.4.1 og 6.4.2, kan fram-

gangsmåten for prøving beskrevet i nr. 2.3.1 i vedlegg II med gjentatt bremsing også anvendes. 
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6.4.4.  Bremsevirkning med varme bremser 

 Ved avslutningen av type I-prøvingen skal driftsbremseanleggets virkning med varme bremser måles under samme 

vilkår (og særlig ved en konstant kraft på betjeningsinnretningene som er mindre enn eller lik den faktisk benyttede 

gjennomsnittskraft) som under type 0-prøvingen (temperaturforholdene kan variere). 

6.4.4.1.  Driftsbremseanleggets bremsevirkning med varme bremser skal ikke ligge under de grenseverdiene som er angitt i 

tabellen i nr. 6.4.4.2. 

6.4.4.2.  Minste fastsatte bremsevirkning med varme bremser (type I-prøving) 

Driftsbremseanlegg 
Bremsevirkning med varme bremser 

i % av fastsatt verdi 

Bremsevirkning med varme bremser i 

% av verdien registrert ved type 0-

prøving 

Hydrostatisk bremseanlegg 90 90 

Kombinert hydrostatisk bremseanlegg 90 80 

Kombinert friksjonsbremseanlegg 80 60 

Friksjonsbremseanlegg 75 60 

6.4.5.  Type I-prøving kan utelates dersom følgende to vilkår er oppfylt: 

6.4.5.1.  Minst 60 % av den samlede bremsekraften ved type 0-prøving av driftsbremseanlegget (se nr. 6.2.3) frambringes 

av bremsing med den hydrostatiske driften. 

6.4.5.2.  Produsenten kan vise at overoppheting av bremser i tilfelle av varig drift forhindres. 

6.5.  Parkeringsbremseanlegg 

6.5.1.  Når det gjelder parkeringsbremseanlegget, skal kravene i nr. 3.1.3 i vedlegg II være oppfylt. 

6.5.2.  For å kontrollere om kravene i 2.2.1.2.4 i vedlegg I er oppfylt, skal en type 0-prøving utføres med lastet kjøretøy 

med en utgangshastighet på v ≥ 0,8 vmax. Når parkeringsbremsens betjeningsinnretning aktiveres, skal den midlere 

maksimalretardasjon og retardasjonen umiddelbart før kjøretøyet stopper, ikke være mindre enn 1,5 m/s2. Kraften 

som påføres bremsebetjeningsinnretningen, skal ikke overstige de fastsatte verdier. 

 For manuelle betjeningsinnretninger (kjøretøyer i klasse I og klasse II) skal parkeringsbremsens bremsevirkning 

vurderes ved å sette betjeningsinnretningen for drift i nøytral stilling umiddelbart før parkeringsbremsen aktiveres 

for å sikre at det ikke bremses mot det hydrostatiske systemet. For kjøretøyer i klasse III skal denne rekkefølgen 

skje automatisk ved bruk utelukkende av driftsbremsens betjeningsinnretning. 

 _____  
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VEDLEGG X 

Krav til sikkerhetsaspektene ved komplekse elektroniske systemer for kjøretøybetjening 

1. Generelt 

 Dette vedlegg fastsetter kravene til typegodkjenningsprøving, feilstrategi og verifisering når det gjelder sikkerhetsaspektene 

ved komplekse elektroniske systemer for kjøretøybetjening for bremsing av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. 

2. Krav 

 Alle komplekse elektroniske systemer for kjøretøybetjening skal oppfylle bestemmelsene i vedlegg 18 til UN-ECE-

reglement nr. 13, i samsvar med henvisningen i følgende tabell: 

UN-ECE-

reglement nr. 
Emne Endringsserie EUT-henvisning 

13 Godkjenning av kjøretøyer i 

gruppe M, N og O med hensyn til 

bremsevirkning 

Supplement 5 til endringsserie 10 

Endringsserie 11 

L 257 av 30.9.2010, s. 1 

L 297 av 13.11.2010, s. 183 
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VEDLEGG XI 

Krav til og prøvingsmetoder for blokkeringsfrie bremseanlegg og kjøretøyer utstyrt med slike 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «integrert mellomakselbremseanlegg» et mellomakselbremseanlegg der betjeningsinnretningen er integrert med 

driftsbremseanlegget på en slik måte at både mellomakselbremsen og driftsbremsen tilsettes samtidig eller 

hensiktsmessig forskjøvet når den kombinerte betjeningsinnretningen aktiveres, 

1.2. «føler» en komponent som er konstruert for å registrere hjulets eller hjulenes omdreiningsforhold eller kjøretøyets 

dynamiske forhold og overføre dataene om dette til kontrollinnretningen, 

1.3. «kontrollinnretning» en komponent som er konstruert for å analysere dataene fra føleren eller følerne og overføre et 

signal til modulatoren, 

1.4. «modulator» en komponent som er konstruert for å regulere bremsekraften eller bremsekreftene etter signalet som 

mottas fra kontrollinnretningen, 

1.5. «indirekte styrt hjul» menes et hjul der bremsekraften reguleres i samsvar med data fra føleren eller følerne på et 

annet eller andre hjul, 

1.6. «full bremsesyklus» at det blokkeringsfrie bremseanlegget modulerer bremsekraften gjentatte ganger for å forhindre 

at direktestyrte hjul låser seg og forhindrer bremsetilsetting dersom modulering bare forekommer én gang i løpet av 

oppbremsingen, 

1.7. «full kraft» den største kraften som påføres ved prøving av bremsevirkning og bremseanlegg i henhold til denne 

forordning. 

 For hjul med direkte og indirekte styring anses blokkeringsfrie bremseanlegg med mulighet for høy signalkontroll å 

omfatte både direkte og indirekte styrte hjul; i anlegg med lav signalkontroll skal alle hjul som er utstyrt med føler, 

anses som direktestyrte hjul. 

2. Generelt 

2.1.  Dette vedlegg fastsetter den bremsevirkning som kreves for jordbrukskjøretøyer med blokkeringsfrie bremseanlegg. 

 I dette vedlegg anses høyeste konstruksjonshastighet som slike krav gjelder for, å gjelde kjøretøyets fartsretning 

forover, med mindre annet er uttrykkelig nevnt. 

2.2.  Eksisterende blokkeringsfrie bremseanlegg består av én eller flere følere, én eller flere kontrollinnretninger og én 

eller flere modulatorer. Alle innretninger med en annen konstruksjon som kan bli innført i framtiden, eller når en 

blokkeringsfri bremsefunksjon integreres i et annet anlegg, skal anses som blokkeringsfrie bremseanlegg i henhold til 

dette vedlegg dersom de har en virkning som er likeverdig med den som er fastsatt i dette vedlegg. 

2.3.  Avvik fra de fastsatte prøvingsmetoder er tillatt i tilfeller der prøvingsvilkårene ikke kan oppfylles på grunn av en for 

lav høyeste konstruksjonshastighet for traktoren. I slike tilfeller skal de fastsatte virkningers likeverdighet vises med 

metoden for vurdering, og resultatene skal vedlegges typegodkjenningsrapporten. 

3. Grupper av blokkeringsfrie bremseanlegg 

3.1.  En traktor anses å være utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg dersom et av følgende anlegg er montert: 

3.1.1.  Blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 1: 

 Et kjøretøy som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 1, skal oppfylle alle relevante krav i dette 

vedlegg. 

3.1.2.  Blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 2: 

 Et kjøretøy som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 2, skal oppfylle alle relevante krav i dette 

vedlegg, med unntak av kravene i nr. 5.3.5.  
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3.1.3.  Blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 3: 

 Et kjøretøy som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 3, skal oppfylle alle relevante krav i dette 

vedlegg, med unntak av kravene i nr. 5.3.4 og 5.3.5. På slike kjøretøyer skal hver enkelt aksel (eller boggi) som ikke 

omfatter minst ett direktestyrt hjul, oppfylle vilkårene for friksjonsutnytting og hjullåsingssekvensen i tillegg 1 til 

vedlegg II når det gjelder henholdsvis bremsevirkning og belastning. Disse kravene kan kontrolleres på veidekker 

med stor eller liten friksjonskoeffisient (ca. 0,8, maksimalt 0,3) ved å variere kraften på driftsbremsens 

betjeningsinnretning. 

3.2.  En tilhenger skal anses å være utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg når minst to hjul, ett på hver side av 

kjøretøyet, er direktestyrt og øvrige hjul er direkte eller indirekte styrt av det blokkeringsfrie bremseanlegget. For 

slepvogner skal dessuten minst to hjul på en foraksel og to hjul på en bakaksel være direktestyrt, idet hver av akslene 

har minst én uavhengig modulator, og øvrige hjul er direkte eller indirekte styrt. Dessuten skal en tilhenger utstyrt 

med et blokkeringsfritt bremseanlegg oppfylle ett av følgende krav: 

3.2.1.  Blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe A: 

 En tilhenger som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe A, skal oppfylle alle relevante krav i dette 

vedlegg. 

3.2.2.  Blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe B: 

 En tilhenger som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe B, skal oppfylle alle relevante krav i dette 

vedlegg, med unntak av kravene i nr. 6.3.2. 

4. Generelle krav 

4.1.  Feil i det blokkeringsfrie bremseanleggets elektriske styringsenhet som påvirker anleggets evne til å oppfylle kravene 

til funksjonalitet og virkning i dette vedlegg, skal meddeles føreren med et særskilt varsellys. Det gule varsellyset 

angitt i nr. 2.2.1.29.1.2 i vedlegg I skal brukes for dette formål. 

 Inntil det er vedtatt ensartede prøvingsmetoder, skal produsenten framlegge for den tekniske instansen en analyse av 

mulige feil på styringsenheten og virkninger av dette. Disse opplysningene skal drøftes og føre til en avtale mellom 

den tekniske instansen og kjøretøyprodusenten. 

4.1.1.  Uregelmessigheter i en føler som ikke kan påvises under statiske forhold, skal påvises når kjøretøyets hastighet 

overstiger 10 km/t. For å forhindre feilaktig feilindikasjon når en føler ikke viser noen hastighetsverdi ettersom hjulet 

ikke roterer, kan kontrollen bli forsinket, men skal påvises senest når kjøretøyets hastighet overstiger 15 km/t. Det 

kan godtas at varsellyset tennes igjen når kjøretøyet står i ro, forutsatt at det slukker igjen før kjøretøyets hastighet 

når 10 km/t eller 15 km/t, avhengig av hva som er hensiktsmessig, dersom det ikke foreligger en feil. 

4.1.2.  Når det blokkeringsfrie bremseanlegget settes under spenning når kjøretøyet står i ro, skal de(n) elektrisk kontrollerte 

pneumatiske modulatorventilen(e) gjennomgå minst én syklus. 

4.2.  Traktorer som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg og er godkjent for å trekke en tilhenger med et slikt 

system, skal ha et eget varsellys for tilhengerens blokkeringsfrie bremseanlegg som oppfyller kravene i nr. 4.1. De 

separate varsellysene angitt i nr. 2.2.1.29.2 i vedlegg I skal anvendes for dette formål og aktiveres via pol nr. 5 på den 

elektriske koplingen som er i samsvar med ISO 7638:2003. Koplingen i henhold til ISO 7638:2003 kan etter behov 

brukes med 5 poler eller 7 poler. 

4.2.1.  Varsellyset skal ikke lyse når en tilhenger uten blokkeringsfritt bremseanlegg er tilkoplet, eller når ingen tilhenger er 

tilkoplet. Denne funksjonen skal være automatisk. 

4.3.  Ved feil som beskrevet i nr. 4.1 får følgende krav anvendelse: 

 Traktorer: Den gjenværende bremsevirkning skal være 1,3 m/s2 ved feil på en del av driftsbremseanleggets 

overføringsinnretning. Dette kravet skal ikke forstås som et avvik fra kravene til nødbremsing. 

 Tilhengere: Den gjenværende bremsevirkningen skal være minst 30 prosent av den virkning som er fastsatt for den 

relevante tilhengers driftsbremseanlegg.  



Nr. 73/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

4.4.  Anleggets drift må ikke forstyrres av magnetiske eller elektriske felt. Dette kravet skal vises ved oppfyllelse av de 

tekniske kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 17 nr. 2 bokstav g) og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

4.5.  Det er forbudt å montere på kjøretøyet en manuell innretning som kopler fra det blokkeringsfrie bremseanlegget eller 

endrer dets styringsmåte, unntatt på traktorer i gruppe T eller C. Dersom en slik innretning er montert på traktorer i 

gruppe T eller C, skal følgende vilkår være oppfylt: 

4.5.1.  Et varsellys skal varsle føreren om at det blokkeringsfrie bremseanlegget er utkoplet eller at styringsmåten er endret; 

varsellyset for feil på det blokkeringsfrie systemet kan benyttes for dette formål. 

 Varsellyset skal være konstant eller blinkende. 

4.5.2.  Det blokkeringsfrie bremseanlegget skal automatisk innkoples igjen/gå tilbake til modus for kjøring på vei når 

tenningsinnretningen (startinnretningen) settes i kjørestilling (på) eller kjøretøyets hastighet overstiger 30 km/t. 

4.5.3.  Brukerhåndboken som produsenten leverer med kjøretøyet, skal inneholde en advarsel til føreren om følgene av en 

manuell utkopling av det blokkeringsfrie bremseanlegget eller en endring av dets styringsmåte. 

4.5.4.  Innretningen nevnt i nr. 4.5 kan, i forbindelse med traktoren, utkople/endre styringsmåten til tilhengerens 

blokkeringsfrie bremseanlegg. En egen innretning utelukkende for tilhengeren er ikke tillatt. 

4.5.5.  Innretninger som endrer det blokkeringsfrie bremseanleggets styringsmåte omfattes ikke av nr. 4.5 dersom alle 

kravene for den gruppe av blokkeringsfrie bremseanlegg som kjøretøyet er utstyrt med, er oppfylt når styringsmåten 

er endret. I slike tilfeller skal likevel kravene i nr. 4.5.1, 4.5.2, og 4.5.3 være oppfylt. 

4.6.  For kjøretøyer som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg og med et integrert mellomakselbremseanlegg, 

skal det blokkeringsfrie bremseanlegget virke minst på driftsbremsene for mellomakselbremseanleggets kontrollerte 

aksel og på selve mellomakselbremseanlegget og oppfylle de relevante krav i dette vedlegg. 

4.7.  For tilhengere med pneumatiske bremseanlegg sikres full bremsesyklus for det blokkeringsfrie bremseanlegget bare 

dersom det trykket som er til rådighet ved bremsesylinderen på et direktestyrt hjul, er mer enn 100 kPa over det 

høyeste driftstrykk i løpet av en gitt prøving. Det tilgjengelige tilførselstrykket skal ikke være høyere enn 800 kPa. 

 For tilhengere med hydrauliske bremseanlegg sikres full bremsesyklus for det blokkeringsfrie bremseanlegget bare 

dersom det trykket som er til rådighet ved bremsesylinderen på et direktestyrt hjul, er mer enn 1750 kPa over det 

høyeste driftstrykket i løpet av en gitt prøving. Det energinivået som er tilgjengelig for det blokkeringsfrie 

bremseanlegget, skal ikke økes til over 14 200 kPa. 

5. Særlige bestemmelser for traktorer 

5.1.  Energiforbruk 

 Traktorer som er utstyrt med blokkeringsfrie bremseanlegg, skal beholde sin bremsevirkning når driftsbremsens 

betjeningsinnretning holdes aktivert over et lengre tidsrom. Oppfyllelse av dette kravet skal kontrolleres etter 

framgangsmåten nevnt i nr. 5.1.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 og 6.3. 

5.1.1.  Prøvingsmetode 

5.1.1.1.  Utgangsenerginivået i energilagringsinnretningen(e) skal være det som produsenten har oppgitt. Denne verdien skal 

minst gjøre det mulig å sikre den fastsatte driftsbremsevirkning med lastet kjøretøy. Energilagringsinnretningen(e) 

for pneumatisk hjelpeutstyr skal være utkoplet. 

5.1.1.2.  Bremsene på det lastede kjøretøyet skal tilsettes fullt i et tidsrom fra en utgangshastighet på minst 50 km/t (eller vmax, 

avhengig av hva som er lavest), på et veidekke med en friksjonskoeffisient på mindre enn eller lik 0,3; i dette 

tidsrommet skal det tas hensyn til energiforbruket til alle indirekte styrte hjul, og samtidig skal alle direktestyrte hjul 

forbli styrt av det blokkeringsfrie bremseanlegget. 

 Inntil slike prøvingsbaner blir allment tilgjengelige, kan den tekniske instansen etter eget skjønn tillate at det 

anvendes dekk med en slitasje som er på grensen til det som kan tillates, med verdier på inntil 0,4. Den faktisk målte 

verdien samt typen dekk og veidekke skal registreres.  
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5.1.1.3.  Deretter skal kjøretøyets motor stoppes eller tilførselen til energilagringsinnretningen(e) stenges av. 

5.1.1.4.  Driftsbremsens betjeningsinnretning skal så aktiveres fullt fire påfølgende ganger mens kjøretøyet står stille. 

5.1.1.5.  Når betjeningsinnretningen aktiveres for femte gang, skal kjøretøyet kunne bremses med minst den fastsatte virkning 

for nødbremsing med lastet kjøretøy. 

5.1.1.6.  For kjøretøyer som er godkjent for å trekke en tilhenger som er utstyrt med et trykkluftbremseanlegg, skal 

mateledningen under prøvingene stenges av og en energireserve på 0,5 liter skal koples til styreledningen (i samsvar 

med nr. 1.2.2.3 i vedlegg IV, del A.). Når bremsene tilsettes for femte gang som nevnt i nr. 5.1.1.5 i dette vedlegg, 

skal energinivået i styreledningen ikke ligge under halvparten av det nivå som fås ved full tilsetting med det 

opprinnelige energinivået. 

5.1.2.  Tilleggskrav 

5.1.2.1.  Veidekkets friksjonskoeffisient skal måles med vedkommende kjøretøy, etter metoden beskrevet i nr. 1.1 i tillegg 2. 

5.1.2.2.  Bremseprøvingen skal foretas med utkoplet motor på tomgang og med lastet kjøretøy. 

5.1.2.3.  Bremsetiden t skal være 15 sekunder. 

5.1.2.4.  Dersom tiden t ikke kan oppnås under en enkelt bremsefase, kan ytterligere faser benyttes, opp til høyst fire totalt. 

5.1.2.5.  Dersom prøvingen foretas i flere faser, skal det ikke tilføres ny energi mellom hver fase. Fra og med andre fase kan 

det tas hensyn til det energiforbruk som tilsvarer den første bremstilsettingen ved å trekke en full bremsetilsetting fra 

de fire fulle bremsetilsettingene fastsatt i nr. 5.1.1.4, 5.1.1.5, 5.1.1.6 og 5.1.2.6 for henholdsvis andre, tredje og fjerde 

fase av prøvingsmetoden fastsatt i nr. 5.1.1. 

5.1.2.6.  Virkningen fastsatt i nr. 5.1.1.5 skal anses oppnådd dersom energinivået i lagringsbeholderen eller -beholderne etter 

den fjerde aktiveringen, når kjøretøyet står i ro, er likt eller høyere enn nivået som er nødvendig for å oppnå 

nødbremsevirkning med lastet kjøretøy. 

5.2.  Friksjonsutnytting 

5.2.1.  Det blokkeringsfrie bremseanleggets utnyttelse av friksjonen tar hensyn til den faktiske økningen av bremselengden 

utover den teoretiske minsteverdi. Det blokkeringsfrie bremseanlegget skal anses for tilfredsstillende dersom vilkåret 

ε ≥ 0,75 

 er oppfylt, der ε står for den utnyttede friksjonen som beskrevet i nr. 1.2 i tillegg 2. 

5.2.2.  Friksjonsutnyttingen (ε) skal måles på veidekker med en friksjonskoeffisient på 0,3 eller mindre og på ca. 0,8 (tørr 

vei), med en utgangshastighet på 50 km/t eller vmax, avhengig av hva som er lavest. For å fjerne virkningene av 

forskjellig temperatur i bremsene anbefales det at zAL (se tillegg 1) bestemmes før bestemmelsen av k. 

 Inntil slike prøvingsbaner blir allment tilgjengelige, kan den tekniske instansen etter eget skjønn tillate at det 

anvendes dekk med en slitasje som er på grensen til det som kan tillates, med verdier på inntil 0,4. Den faktisk målte 

verdi samt type dekk og veidekke skal registreres. 

5.2.3.  Prøvingsmetoden for å bestemme friksjonskoeffisienten (k) og formlene for beregning av friksjonsutnyttingen (ε) er 

angitt i tillegg 2. 

5.2.4.  Det blokkeringsfrie bremseanleggets utnyttelse av friksjonen skal kontrolleres på ferdigoppbygde kjøretøyer utstyrt 

med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 1 eller 2. For kjøretøyer utstyrt med blokkeringsfrie bremseanlegg i 

gruppe 3, skal bare akselen eller akslene med minst ett direktestyrt hjul oppfylle dette kravet. 
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5.2.5.  Vilkåret ε ≥ 0,75 skal kontrolleres med lastet og ulastet kjøretøy. Prøvingen med lastet kjøretøy på veidekke som gir 

høy friksjon kan utelates dersom den fastsatte kraften på betjeningsinnretningen ikke oppnår full bremsesyklus for 

det blokkeringsfrie bremseanlegget. For prøving uten last kan kraften på betjeningsinnretningen økes til inntil  

1 000 N dersom det blokkeringsfrie bremseanlegget ikke aktiveres ved full kraft. En høyere verdi enn verdien for full 

kraft kan anvendes dersom det er nødvendig for å aktivere det blokkeringsfrie bremseanlegget. Dersom 1 000 N ikke 

er nok til å sette anlegget i funksjon, kan denne prøvingen utelates. For trykkluftbremseanlegg skal lufttrykket for 

denne prøvingen ikke økes utover utkoplingstrykket. 

5.3.  Ytterligere kontroller 

 Følgende ytterligere kontroller skal foretas med utkoplet motor, med lastet og ulastet kjøretøy: 

5.3.1.  Hjul som er direktestyrt av et blokkeringsfritt bremseanlegg, skal ikke låses dersom betjeningsinnretningen plutselig 

aktiveres med full kraft på de typer veidekke som er angitt i nr. 5.2.2, ved en utgangshastighet på 40 km/t og ved en 

høy utgangshastighet som angitt i tabellen nedenfor: 

Tilstand Høyeste prøvingshastighet 

Veidekke som gir høy friksjon 0,8 vmax ≤ 80 km/t 

Veidekke som gir lav friksjon 0,8 vmax ≤ 70 km/t 

5.3.2.  Når en aksel går fra et veidekke som gir høy friksjon (kH) til et veidekke som gir lav friksjon (kL), der kH ≥ 0,5 og 

kH/kL ≥ 2, med full kraft på betjeningsinnretningen, skal de direktestyrte hjulene ikke låses. Kjørehastigheten og 

tilsettingsøyeblikket for bremsene skal være beregnet slik at når det blokkeringsfrie bremseanlegget utfører en full 

bremsesyklus på et veidekke med høy friksjon, skal overgangen fra et veidekke til et annet skje ved høy og lav 

hastighet på vilkårene angitt i nr. 5.3.1. 

5.3.3.  Når et kjøretøy går fra et veidekke som gir lav friksjon (kL) til et veidekke som gir høy friksjon (kH) der kH ≥ 0,5 og 

kH/kL ≥ 2, med full kraft på betjeningsinnretningen, skal kjøretøyets retardasjon innen rimelig tid nå den verdi som 

oppnås på veidekke som gir høy friksjon, og kjøretøyet skal ikke avvike fra den fastsatte kursen. Kjørehastigheten og 

tilsettingsøyeblikket for bremsene skal være slik beregnet at overgangen, med full bremsesyklus for det 

blokkeringsfrie bremseanlegget på det veidekket som gir lav friksjon, fra et veidekke til et annet skjer ved en 

hastighet på ca. 50 km/t eller 0,8 vmax, avhengig av hva som er lavest. 

5.3.4.  For kjøretøyer utstyrt med blokkeringsfrie bremseanlegg i gruppe 1 eller 2 gjelder at når kjøretøyets høyre og venstre 

hjul befinner seg på veidekker med ulik friksjonskoeffisient (kH og kL) der kH ≥ 0,5 og kH/kL ≥ 2, skal de direktestyrte 

hjulene ikke låses når betjeningsinnretningen plutselig aktiveres med full kraft ved en hastighet på 50 km/t eller  

0,8 vmax, avhengig av hva som er lavest. 

5.3.5.  Lastede kjøretøyer som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 1 skal dessuten, på vilkårene i 

nr. 5.3.4, oppfylle den bremsevirkningen som er fastsatt i tillegg 3. 

5.3.6.  Kortvarige perioder med låsing av hjulene er likevel tillatt ved prøvingene fastsatt i nr. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 og 

5.3.5. Videre er låsing av hjulene tillatt ved hastigheter under 15 km/t; på samme måte er låsing av indirekte styrte 

hjul tillatt uansett hastighet, men stabilitet og styrbarhet skal ikke påvirkes. 

5.3.7.  Ved prøvingene fastsatt i nr. 5.3.4 og 5.3.5 er styrekorreksjon tillatt dersom vinkeldreiningen til betjenings-

innretningen for styring i løpet av de to første sekundene er mindre enn 120° og samlet ikke mer enn 240°. Dessuten 

skal kjøretøyets midtplan i lengderetningen ved begynnelsen av prøvingene befinne seg over skillet mellom de to 

veidekkene med høy og lav friksjon, og under prøvingene skal ingen del av (de ytterste) dekkene overskride dette 

skillet. 

5.3.8.  Det skal tas hensyn til følgende: 

5.3.8.1.  kH og kL skal måles i samsvar med det som er fastsatt i tillegg 2 til dette vedlegg. 
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5.3.8.2.  Formålet med prøvingene i nr. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 og 5.3.4 er å kontrollere at de direktestyrte hjulene ikke låser seg, og 

at kjøretøyet forblir stabilt. Ved disse prøvingene kan en høyere verdi enn verdien for full kraft anvendes dersom det 

er nødvendig for å aktivere det blokkeringsfrie bremseanlegget. 

5.3.8.3.  Når det gjelder nr. 5.3.1 og 5.3.2, er det derfor ikke nødvendig å stanse kjøretøyet helt på veidekker som gir lav 

friksjon. 

6. Særlige bestemmelser for tilhengere 

6.1.  Energiforbruk 

 Tilhengere utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg skal være slik konstruert at det selv etter at betjenings-

innretningen for driftsbremsen har vært helt aktivert i et visst tidsrom, fortsatt er tilstrekkelig energi til å stanse 

kjøretøyet over en rimelig strekning. 

6.1.1.  Oppfyllelse av ovennevnte krav skal kontrolleres etter framgangsmåten beskrevet nedenfor, med ulastet kjøretøy på 

en rett, plan vei som har et veidekke med god friksjonskoeffisient, med bremsene justert så tett som mulig og med en 

lastavhengig bremsekraftregulator (dersom montert) stilt på lastet tilstand under hele prøvingen. 

 Dersom friksjonskoeffisienten for prøvingsbanen er for høy og hindrer det blokkeringsfrie bremseanlegget i å tre i 

funksjon, kan prøvingen utføres på et veidekke med en lavere friksjonskoeffisient. 

6.1.2.  For trykkluftbremseanlegg skal utgangsenerginivået i energilagringsbeholderen(e) tilsvare et trykk på 800 kPa på 

mateledningens koplingshode på tilhengeren. 

6.1.3.  Ved en utgangshastighet på minst 30 km/t skal det foretas en fullbremsing i t = 15 sekunder, da det skal tas hensyn til 

energiforbruket til alle indirekte styrte hjul, og alle direktestyrte hjul skal fortsatt være kontrollert av det 

blokkeringsfrie bremseanlegget. Under prøvingen skal tilførselen til energilagringsbeholderen eller energilag-

ringsbeholderne være avstengt. Dersom tiden t = 15 s ikke kan oppnås i én enkelt bremsefase, kan ytterligere 

bremsefaser foretas. I disse bremsefasene skal ingen ny energi tilføres energilagringsbeholderen(e), og fra den andre 

fasen skal det tas hensyn til det ekstra energiforbruk som kreves for å fylle bremsesylinderne, for eksempel ved 

prøvingsmetoden beskrevet nedenfor. Trykket i beholderen eller beholderne ved begynnelsen av første fase skal være 

det som er fastsatt i nr. 6.1.2. Ved begynnelsen av de(n) etterfølgende fasen(e) skal trykket i beholderen eller 

beholderne etter at bremsene er tilsatt ikke være lavere enn trykket i beholderen eller beholderne ved slutten av 

foregående fase. Ved de(n) etterfølgende bremsing(er) skal det bare regnes med den tid som går fra det tidspunkt 

trykket i beholderen eller beholderne er det samme som ved slutten av foregående fase. 

6.1.4.  Ved slutten av bremsingen, når kjøretøyet står i ro, skal driftsbremsens betjeningsinnretning aktiveres helt fire 

ganger. Ved den femte tilsettingen skal trykket i driftskretsene være tilstrekkelig til å gi en samlet bremsekraft på 

hjulperiferien som er minst 22,5 % av høyeste stasjonær belastning på hjulene, uten at noe bremseanlegg som ikke 

styres av det blokkeringsfrie bremseanlegget, aktiveres automatisk. 

6.2.  Friksjonsutnytting 

6.2.1.  Tilhengere utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg anses akseptable når vilkåret ε ≥ 0,75 er oppfylt, der ε står 

for den utnyttede friksjonen, som definert i nr. 2 i tillegg 2. Oppfyllelse av dette kravet skal kontrolleres med ulastet 

kjøretøy på en rett, plan vei som har et veidekke med en god friksjonskoeffisient. 

 Dersom friksjonskoeffisienten for prøvingsbanen er for høy og hindrer det blokkeringsfrie bremseanlegget i å tre i 

funksjon, kan prøvingen utføres på et veidekke med en lavere friksjonskoeffisient. 

 For tilhengere som er utstyrt med en lastavhengig bremsekraftregulator, kan trykkinnstillingen økes for å sikre full 

bremsyklus. 

6.2.2.  For å eliminere virkningene av forskjeller i bremsetemperatur anbefales det at zRAL bestemmes før kR. 

6.3.  Ytterligere kontroller 

6.3.1.  Ved hastigheter høyere enn 15 km/t skal hjul som er direktestyrt av et blokkeringsfritt bremseanlegg, ikke låses når 

traktorens betjeningsinnretning plutselig aktiveres med full kraft. Samsvar med dette kravet skal kontrolleres under 

vilkårene fastsatt i nr. 6.2, ved utgangshastigheter på 40 km/t og 60 km/t. 
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6.3.2.  Bestemmelsene i dette nummer får anvendelse bare på tilhengere utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i 

gruppe A. Dersom høyre og venstre hjul befinner seg på veidekker som gir forskjellige største bremsevirkninger 

(zRALH og zRALL), der 

 og  

 skal de direktestyrte hjulene ikke låses når traktorens betjeningsinnretning plutselig aktiveres med full kraft ved en 

hastighet på 50 km/t. Forholdet zRALH/zRALL kan bestemmes etter framgangsmåten i nr. 2 i tillegg 2 eller ved å 

beregne forholdet zRALH/zRALL. På disse vilkårene skal det ulastede kjøretøyet oppfylle den fastsatte bremsevirkning i 

tillegg 3.  

 For tilhengere som er utstyrt med en lastavhengig bremsekraftregulator, kan trykkinnstillingen økes for å sikre full 

bremsesyklus. 

6.3.3.  Ved hastigheter ≥15 km/t kan direktestyrte hjul låses i korte perioder, men ved hastigheter < 15 km/t tillates all 

låsing. Låsing av indirekte styrte hjul er tillatt uansett hastighet. Stabiliteten skal ikke påvirkes under noen 

omstendigheter. 

 _____  
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Tillegg 1 

Symboler 

Følgende symboler benyttes i tillegg 2, 3 og 4: 

Symbol Merknader 

E akselavstand 

ER avstand mellom koplingspunkt og akselens eller akslenes midtpunkt for tilhengere med stivt drag (eller avstanden 

mellom koplingspunkt og akselens eller akslenes midtpunkt for påhengsvogner) 

ε kjøretøyets utnyttede friksjon: forholdet mellom største bremsevirkning med det blokkeringsfrie bremseanlegget i 

drift (zAL) og friksjonskoeffisienten (k) 

εi ε-verdien målt på akselen i (for traktorer med blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 3) 

εΗ ε-verdien på veidekket som gir høy friksjon 

εL ε-verdien på veidekket som gir lav friksjon 

F kraft (N) 

FbR bremsekraft på tilhengeren med det blokkeringsfrie bremseanlegget ute av drift 

FbRmax høyeste verdi av FbR 

FbRmaxi verdi av FbRmax med bremsing bare på tilhengerens aksel 

FbRAL bremsekraft på tilhengeren med det blokkeringsfrie bremseanlegget i drift 

FCnd samlet statisk normalkraft fra veidekket på kjøretøykombinasjonens ubremsede, ikke-drevne aksler 

FCd samlet statisk normalkraft fra veidekket på kjøretøykombinasjonens ubremsede drivaksler 

Fdyn normalkraft fra veidekket under dynamiske forhold med det blokkeringsfrie bremseanlegget i drift 

Fidyn Fdyn for aksel i for traktorer eller slepvogn 

Fi veidekkets normalkraft på aksel i under statiske forhold 

FM samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle traktorens hjul 

FMnd(1) samlet statisk normalkraft fra veidekket på traktorens ubremsede, ikke-drevne aksler 

FMd samlet statisk normalkraft fra veidekket på motorvognens ubremsede drivaksler 

FR samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle tilhengerens hjul 

FRdyn samlet dynamisk normalkraft fra veidekket på akselen eller akslene på tilhengere med stivt drag eller påhengsvogner 

FwM 0,01 FMnd + 0,015 FMd 

g tyngdeakselerasjon (9,81 m/s2) 
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Symbol Merknader 

h tyngdepunktets høyde som angitt av produsenten og godkjent av den tekniske instans som foretar typegod-

kjenningsprøvingen 

hD dragets høyde (hengslingspunkt på tilhenger) 

hK svingskivens høyde (kingbolt) 

hR tyngdepunktets høyde på tilhengeren 

k friksjonskoeffisient mellom dekk og veidekke 

kf k-faktor for én foraksel 

kH k-verdi bestemt på veidekke som gir høy friksjon 

ki k-verdi bestemt på aksel i for et kjøretøy med blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 3 

kL k-verdi bestemt på veidekke som gir lav friksjon 

klock friksjonsverdi for 100 % slipp 

kM k-faktor for traktoren 

kpeak høyeste verdi for kurven «friksjon i forhold til slipp»  

kr k-faktor for én bakaksel 

kR k-faktor for tilhengeren 

P det enkelte kjøretøys masse [kg] 

R forholdet mellom kpeak og klock 

t tidsintervall [s] 

tm gjennomsnittsverdi av t 

tmin minste verdi av t 

z bremsevirkning [m/s2] 

zAL kjøretøyets bremsevirkning z med det blokkeringsfrie bremseanlegget i drift 

zC kjøretøykombinasjonens bremsevirkning z når bare tilhengeren bremses og det blokkeringsfrie bremseanlegget er 

ute av drift 

zCAL kjøretøykombinasjonens bremsevirkning z når bare tilhengeren bremses og det blokkeringsfrie bremseanlegget er i 

drift 

zCmax høyeste verdi av zC 

zCmaxi høyeste verdi av zC når bare tilhengerens aksel i bremses 

zm gjennomsnittlig bremsevirkning 

zmax høyeste verdi av z 

zMALS zAL for traktoren på «blandet veidekke» 

zR tilhengerens bremsevirkning z med det blokkeringsfrie bremseanlegget ute av drift 

zRAL zAL for tilhengeren ved bremsing av alle aksler, med ubremset traktor og motoren utkoplet 
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Symbol Merknader 

zRALH zRAL på veidekke med høy friksjonskoeffisient 

zRALL zRAL på veidekke med lav friksjonskoeffisient 

zRALS zRAL på blandet veidekke 

zRH zR på veidekke med høy friksjonskoeffisient 

zRL zR på veidekke med lav friksjonskoeffisient 

zRHmax høyeste av zRH 

zRLmax høyeste verdi av zRL 

zRmax høyeste verdi av zR 

(1) FMnd og FMd ved motordrevne kjøretøyer med to aksler: Disse symbolene kan forenkles til tilsvarende Fi-symboler. 
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Tillegg 2 

Friksjonsutnytting 

1. Målemetode for traktorer 

1.1.  Bestemmelse av friksjonskoeffisienten (k) 

1.1.1.  Friksjonskoeffisienten (k) bestemmes som forholdet mellom de største bremsekreftene uten at hjulene låses, og den 

tilsvarende dynamiske belastningen på den bremsede akselen. 

1.1.2.  Bremsene skal tilsettes på bare én av akslene til kjøretøyet som prøves, ved en utgangshastighet på 50 km/t. 

Bremsekreftene skal fordeles mellom akselens hjul på en slik måte at størst mulig bremsevirkning oppnås. Det 

blokkeringsfrie bremseanlegget skal være utkoplet eller ute av drift mellom 40 km/t og 20 km/t. 

1.1.3.  Det skal foretas flere prøvinger med trinnvis økende bremsetrykk for å bestemme kjøretøyets største bremsevirkning 

(zmax). Under hver prøving skal aktiveringskraften holdes konstant, og bremsevirkningen bestemmes ut fra den tid (t) 

det tar å redusere hastigheten fra 40 km/t til 20 km/t, ved hjelp av følgende formel 

z =  
0,566 

t 

 zmax er høyeste verdi av z i m/s2, 

 t er tid uttrykt i sekunder. 

1.1.3.1.  Låsing av hjulene kan forekomme ved lavere hastigheter enn 20 km/t. 

1.1.3.2.  Ut fra den målte minsteverdien av t, kalt tmin, velges tre verdier av t mellom tmin og 1,05 min, den aritmetiske 

middelverdien tm beregnes, og deretter beregnes 

zm =  
0,566 

tm 

 Dersom det godtgjøres at det av praktiske årsaker ikke er mulig å oppnå de tre verdiene bestemt ovenfor, kan 

minstetidsintervallet tmin benyttes. Kravene i nr. 1.3 gjelder imidlertid fortsatt. 

1.1.4.  Bremsekreftene skal beregnes på grunnlag av den målte verdien for bremsevirkning og de ubremsede akslenes 

rullemotstand, som for en drivaksel er 0,015 ganger den statiske aksellasten og for en ikke-drevet aksel 0,010 ganger 

den statiske aksellasten. 

1.1.5.  Den dynamiske belastningen på akselen skal beregnes ut fra bremsevirkning, statisk aksellast, akselavstand og 

tyngdepunktets høyde. 

1.1.6.  Verdien av k skal avrundes til tre desimaler. 

1.1.7.  Deretter gjentas prøvingen for de andre akslene, som beskrevet i nr. 1.1.1 til 1.1.6 (for unntak, se nr. 1.4 og 1.5). 

1.1.8.  For eksempel er friksjonskoeffisienten (k) for et toakslet, bakhjulsdrevet kjøretøy med bremset foraksel gitt ved 

formelen: 

 

1.1.9.  Det bestemmes én koeffisient for forakselen, kf, og én for bakakselen, kr. 

1.2.  Bestemmelse av utnyttet friksjon (ε)  
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1.2.1.  Utnyttet friksjon (ε) defineres som forholdet mellom største bremsevirkning med det blokkeringsfrie bremseanlegget i 

drift (zAL) og friksjonskoeffisienten kM, dvs.: 

ε =  
zAL 

kM 

1.2.2.  Fra en utgangshastighet på 55 km/t, eller vmax, avhengig av hva som er lavest, skal høyeste verdi for bremsevirkning 

(zAL) måles med full bremsesyklus for det blokkeringsfrie bremseanlegget. Denne verdien for zAL baseres på 

gjennomsnittsverdien for tre prøvinger, som beskrevet i nr. 1.1.3 i dette vedlegg, idet tiden det tar å redusere 

hastigheten fra 40 km/t til 15 km/t, benyttes følgende formel: 

zAL =  
0,849 

tm 

1.2.3.  Friksjonskoeffisienten kM bestemmes ved vekting av de dynamiske aksellastene: 

kM =  
kf x Ffdyn + kr x Frdyn 

P x g 

 der: 

 

1.2.4.  Verdien av ε avrundes til to desimaler. 

1.2.5.  For et kjøretøy utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 1 eller 2 baseres verdien av zAL på hele 

kjøretøyet med det blokkeringsfrie bremseanlegget i drift, og den utnyttede friksjon (ε) gis ved samme formel som i 

nr. 1.2.1 ovenfor. 

1.2.6.  For et kjøretøy utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 3 måles verdien av zAL på hver aksel som har 

minst ett direktestyrt hjul. 

 For eksempel er den utnyttede friksjonen (ε) for et toakslet kjøretøy med et blokkeringsfritt bremseanlegg som virker 

bare på bakakselen (2), gitt ved formelen: 

 

 Denne beregningen skal foretas for hver aksel som har minst ett direktestyrthjul. 

1.3.  Dersom ε > 1,00, skal målingene av friksjonskoeffisientene gjentas. Det tillates et avvik på 10 %. 

1.4.  For traktorer som er utstyrt med tre aksler, kan det ses bort fra alle aksler som er sammenkoplet ved hjelp av 

opphengskomponenter (og dermed reagerer på vektoverføring under bremsing) eller kraftoverføring, ved bestemmelse 

av k-verdi for kjøretøyet. 

 Inntil en felles prøvingsmetode er fastsatt, skal kjøretøyer med flere enn tre aksler samt spesialkjøretøyer være 

gjenstand for samråd med den tekniske instansen. 

1.5.  For traktorer med akselavstand under 3,80 meter og med h/E > 0,25 utelates bestemmelsen av friksjonskoeffisienten 

for bakakselen. 

1.5.1.  I dette tilfellet defineres den utnyttede friksjonen (ε) som kvotienten mellom den største bremsevirkning med det 

blokkeringsfrie bremseanlegget i drift (zAL) og friksjonskoeffisienten (kf), det vil si 

ε =  
zAL 

kf   
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2. Målemetode for tilhengere 

2.1.  Generelt 

2.1.1.  Friksjonskoeffisienten (k) bestemmes som forholdet mellom de største bremsekreftene uten at hjulene låses, og den 

tilsvarende dynamiske belastningen på den bremsede akselen. 

2.1.2.  Bremsene skal tilsettes på bare én av akslene til tilhengeren som prøves, ved en utgangshastighet på 50 km/t. 

Bremsekreftene skal fordeles mellom akselens hjul på en slik måte at størst mulig bremsevirkning oppnås. Det 

blokkeringsfrie bremseanlegget skal være utkoplet eller ute av drift mellom 40 km/t og 20 km/t. 

2.1.3.  Det skal foretas flere prøvinger med trinnvis økende bremsetrykk for å bestemme kjøretøykombinasjonens største 

bremsevirkning (zCmax) når bare tilhengeren bremses. Under hver prøving skal aktiveringskraften holdes konstant, og 

bremsevirkningen bestemmes ut fra den tid (t) det tar å redusere hastigheten fra 40 km/t til 20 km/t, ved hjelp av 

formelen: 

zc =  
0,566 

t 

2.1.3.1.  Låsing av hjulene kan forekomme ved lavere hastigheter enn 20 km/t. 

2.1.3.2.  Ut fra den målte minsteverdien av t, kalt tmin, velges tre verdier av t mellom tmin og 1,05 tmin, den aritmetiske 

middelverdien tm beregnes. 

 Deretter beregnes: 

zcmax =  
0,566 

tm 

 Dersom det godtgjøres at det av praktiske årsaker ikke er mulig å oppnå de tre verdiene bestemt ovenfor, kan 

minstetidsintervallet tmin benyttes. 

2.1.4.  Den utnyttede friksjonen (ε) beregnes etter følgende formel: 

ε =  
zAL 

kR 

 K-verdien skal bestemmes som angitt i nr. 2.2.3 for slepvogner eller nr. 2.3.1 for tilhengere med stivt drag og 

påhengsvogner. 

2.1.5.  Dersom ε > 1,00, skal målingene av friksjonskoeffisientene gjentas. Det tillates et avvik på 10 %. 

2.1.6.  Største bremsevirkning (zRAL) måles med full bremsesyklus for det blokkeringsfrie bremsesystemet og uten at 

traktoren bremses, ut fra gjennomsnittsverdien for de tre prøvingene, som angitt i nr. 2.1.3. 

2.2.  Slepvogner 

2.2.1.  Friksjonskoeffisienten k (med det blokkeringsfrie bremsesystemet utkoplet eller ute av drift, mellom 40 km/t og 

20 km/t) skal måles for for- og bakaksler. 

 For en foraksel i: 
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 For en bakaksel i: 

 

2.2.2.  Verdiene av kf og kr og avrundes til tre desimaler. 

2.2.3.  Friksjonskoeffisienten kR beregnes proporsjonalt med de dynamiske aksellastene. 

 

2.2.4.  zRAL (med det blokkeringsfrie bremseanlegget i drift) måles som følger: 

 

 zRAL bestemmes på et veidekke med høy friksjonskoeffisient og, for kjøretøyer med blokkeringsfritt bremseanlegg i 

gruppe A, også på et dekke med lav friksjonskoeffisient. 

2.3.  Tilhengere med stivt drag og påhengsvogner 

2.3.1.  k måles (med det blokkeringsfrie bremseanlegget utkoplet eller ute av drift, mellom 40 km/t og 20 km/t) med hjul 

montert på bare én aksel, idet hjulene på de(n) andre akslen(e) er fjernet. 

 

2.3.2.  zRAL måles (med det blokkeringsfrie bremseanlegget ute av drift) med alle hjul montert. 

 

 zRAL bestemmes på et veidekke med høy friksjonskoeffisient og, for kjøretøyer med blokkeringsfritt bremseanlegg i 

gruppe A, også på et dekke med lav friksjonskoeffisient. 

 _____  
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Tillegg 3 

Krav til bremsevirkning på veidekker med FORSKJELLIG FRIKSJON 

1. Traktor 

1.1.  Den fastsatte bremsevirkningen nevnt i nr. 6.3.5 i dette vedlegg kan beregnes ut fra den friksjonskoeffisient som måles på 

de to veidekkene prøvingen er foretatt på. 

 De to veidekkene skal oppfylle kravene i nr. 6.3.4 i dette vedlegg. 

1.2.  Friksjonskoeffisientene (kH and kL) for veidekkene med henholdsvis høy og lav friksjon bestemmes i samsvar med 

kravene i nr. 1.1 i tillegg 2. 

1.3.  Bremsevirkningen (zMALS) for lastede traktorer skal være: 

 

2. Tilhengere 

2.1.  Tallet for bremsekraft nevnt i nr. 6.3.2 i dette vedlegg kan beregnes ut fra de målte verdiene for bremsevirkning zRALH and 

zRALL, på de to veidekkene som prøvingen foretas på med det blokkeringsfrie bremseanlegget i drift. De to veidekkene 

skal oppfylle kravene i nr. 6.3.2 i dette vedlegg. 

2.2.  Verdien for bremsevirkning zRALS beregnes som følger: 

 

Dersom ɛH > 0,95, brukes ɛH = 0,95. 

 _____ 
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Tillegg 4 

Framgangsmåte for valg av veidekke med lav friksjon 

1.  Nærmere opplysninger om friksjonskoeffisienten til det valgte veidekket, som fastsatt i nr. 5.1.1.2 i dette vedlegg, skal 

gis til den tekniske instans. 

1.1.  Disse dataene skal omfatte en kurve over friksjonskoeffisienten i forhold til slipp (fra 0 til 100 % slipp ) for en hastighet 

på ca. 40 km/t. 

 Inntil en felles prøvingsmetode er fastsatt for bestemmelse av friksjonskurve for kjøretøyer med en største masse som 

overskrider 3,5 tonn, kan kurven som er fastsatt for personbiler benyttes. I dette tilfellet bestemmes for kjøretøyer med 

en største masse som overskrider 3,5 tonn, forholdet mellom kpeak og klock ved hjelp av en verdi for kpeak som definert i 

tillegg 2. Med den tekniske instansens godkjenning kan friksjonskoeffisienten beskrevet i dette punkt bestemmes på 

annen måte dersom verdiene for kpeak og klock vises. 

1.1.1.  Den høyeste verdien på kurven betegnes som kpeak, og verdien ved 100 % slipp betegnes som klock. 

1.1.2.  Forholdet R bestemmes som kvotienten av kpeak og klock. 

R =  
kpeak 

klock 

1.1.3.  Verdien av R avrundes til én desimal. 

1.1.4.  Veidekket som benyttes, skal ha et R-forhold på mellom 1,0 og 2,0. 

 Inntil slike prøvingsbaner blir allment tilgjengelige, skal et R-forhold på inntil 2,5 kunne godtas etter samråd med den 

tekniske instansen. 

2.  Før prøvingene skal den tekniske instans sikre at det valgte veidekket oppfyller de fastsatte krav, og skal underrettes om 

prøvingsmetode for å fastsette R, typen kjøretøy (traktor osv.) og aksellast og dekk (det skal foretas prøvinger med 

forskjellige belastninger og dekk, og resultatene gis den tekniske instans, som skal avgjøre om de er representative for 

kjøretøyet som skal godkjennes). 

2.1.  Verdien av R skal nevnes i prøvingsrapporten. 

 Kalibreringen av veidekket skal foretas minst én gang i året med et representativt kjøretøy, for å kontrollere at R er 

stabilt. 

 _____  
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VEDLEGG XII 

Krav til elektronisk styrte bremseanlegg i kjøretøyer med trykkluftbremseanlegg eller i kjøretøyer med 

datakommunikasjon via pol nr. 6 og 7 i kopling i henhold til ISO 7638, og kjøretøyer utstyrt med elektronisk styrte 

bremseanlegg 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «punkt-til-punkt-forbindelse» en type kommunikasjonsnett som består av bare to enheter, hver utstyrt med en 

integrert termineringsmotstand for kommunikasjonslinjen, 

1.2. «bremsesignal» et logisk signal som angir aktivering av bremsene. 

2. Generelle krav 

2.1.  Den elektriske styreledningen skal være i samsvar med ISO 11992-1 og 11992-2:2003, med endring 1:2007 og ha en 

sjupolet punkt-til-punkt-kopling i henhold til ISO 7638-1 eller 7638-2:2003. Datakontaktene i koplingen i henhold til 

ISO 7638 skal utelukkende brukes til overføring av informasjon utelukkende for bremsefunksjoner (herunder ABS) 

og understellsfunksjoner (styring, dekk og hjuloppheng) som angitt i ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007. 

Bremsefunksjonene har prioritet og skal opprettholdes under normale forhold og ved feil. Overføring av informasjon 

om understellet skal ikke forsinke bremsefunksjonene. Strømforsyningen via koplingen i henhold til ISO 7638 skal 

utelukkende brukes til bremse- og understellsfunksjoner og funksjoner som kreves for overføring av informasjon om 

tilhengeren som ikke overføres via den elektriske styreledningen. Under alle omstendigheter får bestemmelsene i nr. 

5.2.1 anvendelse. Strømforsyningen til alle andre funksjoner skal skje på annen måte. 

2.2.  Støtte for meldinger definert i ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, er angitt i tillegg 1 til dette vedlegg for 

traktoren og tilhengeren, alt etter hva som er relevant. 

2.3.  Den funksjonelle kompatibiliteten mellom traktorer og tilhengere utstyrt med elektriske styreledninger skal ved 

typegodkjenningen vurderes ved å kontrollere at de relevante bestemmelser i ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-

2:2003 med endring 1:2007, del 1 og 2, overholdes. Eksempler på prøvinger som kan anvendes for å gjøre denne 

kontrollen, er gitt i tillegg 2 til dette vedlegg. 

2.4.  Dersom en traktor er utstyrt med en elektrisk styreledning og er elektrisk koplet til en tilhenger som er utstyrt med en 

elektrisk styreledning, skal en vedvarende feil (> 40 ms) i den elektriske styreledningen oppdages i traktoren og 

signaliseres til føreren ved hjelp av det gule varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.2 i vedlegg I, når tilhengeren er tilkoplet 

via den elektriske styreledningen. 

3. Særlige krav til koplinger mellom traktorer og tilhengere i forbindelse med trykkluftbremseanlegg 

3.1.  Traktorens elektriske styreledning skal gi opplysninger om hvorvidt kravene i nr. 2.2.1.29.1.2 i vedlegg I kan 

oppfylles av den elektriske styreledningen, uten støtte av den pneumatiske styreledningen. Den skal også gi 

opplysninger om hvorvidt den er utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I med to styreledninger eller i samsvar 

med nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I med bare én elektrisk styreledning. 

3.2.  En traktor som er utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I, skal kunne registrere at den ikke er kompatibel med 

en tilhenger som er utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.1 i vedlegg I. Når slike kjøretøyer er elektrisk tilkoplet via 

traktorens elektriske styreledning, skal føreren varsles om dette ved det røde varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 i 

vedlegg I, og når systemet settes under spenning, skal bremsene på traktoren automatisk tilsettes. Denne 

bremsetilsettingen skal gi minst den bremsevirkning som er fastsatt for parkeringsbremsen i henholdsvis nr. 3.1.3.1 og 

3.1.3.2 i vedlegg II. 

3.3.  For en traktor som er utstyrt med to styreledninger som beskrevet i nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I, skal følgende vilkår være 

oppfylt når den blir elektrisk koplet til en tilhenger som også er utstyrt med to styreledninger: 

3.3.1.  Begge signaler skal være til stede på koplingshodet, og tilhengeren skal anvende det elektriske kontrollsignalet, med 

mindre dette signalet har vist seg å svikte. I så tilfelle skal tilhengeren automatisk kople over på den pneumatiske 

styreledningen.  
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3.3.2.  Hvert kjøretøy skal være i samsvar med de relevante bestemmelsene i tillegg 1 til vedlegg II med hensyn til både de 

elektriske og de pneumatiske styreledningene. 

3.3.3.  Når det elektriske kontrollsignalet i mer enn ett sekund har oversteget det som tilsvarer 100 kPa, skal tilhengeren 

bekrefte at et pneumatisk signal finnes, og dersom det ikke finnes noe pneumatisk signal, skal føreren få et varsel om 

dette fra tilhengeren ved det særlige gule varsellyset nevnt i nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I. 

3.4.  En tilhenger kan være utstyrt som beskrevet i nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I, dersom det bare kan betjenes sammen med en 

traktor med en elektrisk styreledning som oppfyller kravene i nr. 2.2.1.17.1 i vedlegg I. Under alle andre 

omstendigheter skal tilhengeren, når den er elektrisk tilkoplet, automatisk tilsette bremsene eller forbli bremset. 

Føreren skal varsles ved et særlig gult varsellys som angitt i nr. 2.2.1.29.2 i vedlegg I. 

3.5.  Dersom betjeningen av parkeringsbremseanlegget på traktoren også omfatter et bremseanlegg på tilhengeren, som 

tillatt i henhold til nr. 2.1.2.3 i vedlegg I, skal følgende tilleggskrav være oppfylt: 

3.5.1.  dersom traktoren er utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.1 i vedlegg I, skal aktivering av parkeringsbremseanlegget på 

traktoren aktivere et bremseanlegg på tilhengeren via den pneumatiske styreledningen. 

3.5.2.  Dersom traktoren er utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I, skal aktivering av parkeringsbremseanlegget på 

traktoren også aktivere et bremseanlegg på tilhengeren som beskrevet i nr. 3.5.1. Aktivering av parkerings-

bremseanlegget kan dessuten også aktivere et bremseanlegg på tilhengeren via den elektriske styreledningen. 

3.5.3.  Dersom traktoren er utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I, eller dersom den oppfyller kravene i nr. 2.2.1.17.1 

i vedlegg I uten bistand fra den pneumatiske styreledning i henhold til nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I, skal aktivering av 

traktorens parkeringsbremseanlegg aktivere et bremseanlegg på tilhengeren via den elektriske styreledningen. Så snart 

den elektriske kraften til traktorens bremseanlegg brytes, skal tilhengeren bremses ved at mateledningen tømmes (noe 

som ikke utelukker at den pneumatiske styreledningen fortsatt kan være trykksatt); mateledningen kan fortsette å være 

tømt bare til traktorens bremseanlegg igjen tilføres elektrisk kraft, samtidig som bremsingen av tilhengeren gjennom 

den elektriske styreledningen gjenopprettes.  

4. Særlige tilleggskrav til parkeringsbremseanlegg med elektrisk styringsenhet 

4.1.  Traktorer 

4.1.1.  Når parkeringsbremseanlegget er utløst, skal driftsbremseanlegget kunne frambringe en samlet statisk bremsekraft 

som minst tilsvarer den som kreves i samsvar med den fastsatte type 0-prøving, også når tenningsbryteren er av 

og/eller nøkkelen er tatt ut. Traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere i gruppe R3b eller R4b, skal gi et fullt 

kontrollsignal til tilhengerens driftsbremseanlegg. Det forutsettes at det er tilstrekkelig energi tilgjengelig i 

driftsbremseanleggets energioverføring. 

4.1.2.  En midlertidig feil (< 40 ms) på den elektriske styringsenheten, bortsett fra energitilførselen (f.eks. manglende 

signaloverføring eller datafeil), skal ikke ha noen merkbar innvirkning på driftsbremsenes virkning. 

4.1.3.  En feil på den elektriske styringsenheten, bortsett fra energireservene, som påvirker funksjon og bremsevirkning til 

bremseanlegg som denne forordning gjelder, skal meddeles føreren ved det røde eller gule varsellyset angitt i 

henholdsvis nr. 2.2.1.29.1.1 og 2.2.1.29.1.2 i vedlegg I, alt etter hva som er relevant. Når den fastsatte 

driftsbremsevirkningen ikke lenger kan oppnås (varslingssignal), skal feil som skyldes tap av elektrisk kontinuitet 

(f.eks. på grunn av brudd eller frakopling), meddeles føreren så snart den oppstår, og den fastsatte resterende 

nødbremsevirkningen skal kunne oppnås gjennom anvendelse av driftsbremsens betjeningsinnretning i samsvar med 

nr. 3.1.4 i vedlegg II. 

 Produsenten skal framlegge for den tekniske instansen en analyse av mulige feil i styringsenheten og deres virkninger. 

Disse opplysningene skal drøftes og omforenes mellom den tekniske instansen og kjøretøyprodusenten. 

 Disse kravene skal ikke forstås som et avvik fra kravene til nødbremsing.  



Nr. 73/196 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

4.1.4.  En traktor som er elektrisk koplet til en tilhenger via en elektrisk styreledning, skal varsle føreren tydelig ved 

feilmelding fra tilhengeren om at den lagrede energien i en del av tilhengerens driftsbremseanlegg faller til under 

varslingsnivået, som angitt i nr. 5.2.4. Et tilsvarende varsel skal også gis når en vedvarende feil (> 40 ms) i 

tilhengerens elektriske styringsenhet, bortsett fra energireservene, medfører at tilhengeren ikke når den fastsatte 

bremsevirkning, som angitt i nr. 4.2.3. Varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.2.1 i vedlegg I skal brukes for dette formål. 

4.1.5.  Ved svikt i energiforsyningen til den elektriske styringsenheten skal full kontroll av driftsbremseanleggets funksjon, 

fra og med energinivåets nominelle verdi, garanteres etter tjue påfølgende fulle aktiveringer av driftsbremsens 

betjeningsinnretning. Under prøvingen skal betjeningsinnretningen for bremsen være fullt aktivert i 20 sekunder og 

løses i 5 sekunder etter hver aktivering. Det forutsettes at det under prøvingen nevnt over er tilstrekkelig energi i 

energioverføringen til at driftsbremseanlegget kan aktiveres fullt ut. Dette kravet skal ikke forstås som et avvik fra 

kravene i vedlegg IV. 

4.1.6.  Dersom batterispenningen faller under den verdien produsenten har fastsatt, der den fastsatte driftsbremsevirkningen 

ikke lenger kan sikres, og/eller minst to uavhengige driftsbremsekretser ikke kan frambringe den fastsatte 

nødbremsevirkningen eller gjenværende bremsevirkning, skal varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 i vedlegg I aktiveres. 

Når varslingssignaler er aktivert, skal det være mulig å aktivere driftsbremseanleggets betjeningsenhet og oppnå minst 

den bremsevirkningen som er fastsatt for gjenværende bremsing og nødbremsing for traktorer med en høyeste 

konstruksjonshastighet på over 60 km/t, eller den bremsevirkning som er fastsatt for nødbremsing for traktorer med en 

høyeste konstruksjonshastighet på høyst 60 km/t. Det forutsettes at det er tilstrekkelig energi tilgjengelig i 

driftsbremseanleggets energioverføring. Dette kravet skal ikke forstås som et avvik fra kravet til nødbremsing. 

4.1.7.  Dersom hjelpeutstyret tilføres energi fra samme reserve som den elektriske styringsenheten, skal det sikres at 

energitilførselen, når motoren går på et turtall som ikke er høyere enn 80 % av høyeste turtall, er tilstrekkelig til å 

overholde de fastsatte retardasjonsverdiene enten gjennom en energikilde som kan forhindre uttømming av denne 

reserven når alt hjelpeutstyr er i drift, eller gjennom automatisk avstenging av forhåndsutvalgte deler av hjelpeutstyret 

ved en spenning som er høyere enn det kritiske nivået nevnt i 4.1.6, slik at ytterligere uttømming av denne reserven 

forhindres. Samsvar kan vises ved beregning eller gjennom en praktisk prøving. For kjøretøyer som er godkjent for å 

trekke en tilhenger i gruppe R3b eller R4b, skal det tas hensyn til tilhengerens energiforbruk ved en belastning på  

400 W. Dette nummer får ikke anvendelse på kjøretøyer der de fastsatte retardasjonsverdiene kan nås uten bruk av 

elektrisk energi. 

4.1.8.  Dersom hjelpeutstyret tilføres energi fra den elektriske styringsenheten, skal følgende krav være oppfylt: 

4.1.8.1.  Dersom energikilden svikter når kjøretøyet er i bevegelse, skal energien i beholderen være tilstrekkelig til å aktivere 

bremsene når betjeningsinnretningen aktiveres. 

4.1.8.2.  Dersom energikilden svikter når kjøretøyet står i ro og parkeringsbremsen er tilsatt, skal energien i beholderen være 

tilstrekkelig til å aktivere lysene selv når bremsene tilsettes. 

4.1.9.  Ved feil på driftsbremseanleggets elektriske styringsenhet på en traktor utstyrt med en elektrisk styreledning i henhold 

til nr. 2.1.4.1.2. eller 2.1.4.1.3 i vedlegg I skal full tilsetting av tilhengerens bremser fortsatt kunne sikres. 

4.1.10.  Ved feil på den elektriske styringsenheten til en tilhenger som er elektrisk tilkoplet bare gjennom en elektrisk 

styreledning i henhold til nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I, skal bremsing av tilhengeren være sikret i samsvar med  

nr. 2.2.1.17.3.1 i vedlegg I. Dette skal være tilfellet når tilhengeren avgir signal om «anmodning om bremsing 

gjennom mateledningen» via datakommunikasjonsdelen i den elektriske styreledningen og ved vedvarende mangel på 

slik datakommunikasjon. Dette punktet får ikke anvendelse på traktorer som ikke kan brukes sammen med en 

tilhenger tilkoplet bare via en elektrisk styreledning som beskrevet i nr. 3.4. 

4.2.  Tilhengere 

4.2.1. En midlertidig feil (< 40 ms) i den elektriske styringsenheten, bortsett fra energitilførselen, (f.eks. manglende 

signaloverføring eller datafeil) skal ikke ha noen merkbar innvirkning på driftsbremsenes virkning. 



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/197 

 

4.2.2.  Ved feil i den elektriske styringsenheten (f.eks. brudd eller frakopling) skal minst 30 prosent av den virkning som er 

fastsatt for den relevante tilhengers driftsbremseanlegg, opprettholdes. 

 Inntil det er vedtatt ensartede prøvingsmetoder, skal produsenten framlegge for den tekniske instansen en analyse av 

mulige feil på styringsenheten og virkninger av disse. Disse opplysningene skal drøftes og omforenes mellom den 

tekniske instansen og kjøretøyprodusenten. 

 For tilhengere som er elektrisk tilkoplet bare gjennom en elektrisk styreledning i henhold til nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I, 

og som oppfyller kravene i nr. 2.2.1.17.3.2 i vedlegg I med den bremsevirkning som er fastsatt i nr. 3.2.3 i vedlegg II, 

er det tilstrekkelig at bestemmelsene i nr. 4.1.10 påberopes når en bremsevirkning på minst 30 % av den fastsatte 

bremsevirkningen for tilhengerens driftsbremseanlegg ikke lenger kan sikres, enten gjennom signal om «anmodning 

om bremsing gjennom mateledningen» via datakommunikasjonsdelen av den elektriske styreledningen eller i 

tilfellevedvarende fravær av slik datakommunikasjon. 

4.2.3.  En feil i tilhengerens elektriske styringsenhet som påvirker funksjonen og bremsevirkningen til bremseanlegg som 

denne forordning gjelder, og svikt i energitilførselen som er tilgjengelig fra koplingen i henhold til ISO 7638:2003, 

skal varsle føreren ved det separate varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.2 i vedlegg I via pol nr. 5 på den elektriske 

koplingen som er i samsvar med ISO 7638:2003. I tillegg skal tilhengere som er utstyrt med en elektrisk styreledning 

og som er elektrisk koplet til en traktor med en elektrisk styreledning, gi feilinformasjon for aktivering av 

varslingssignalet angitt i nr. 2.2.1.29.2.1 i vedlegg I via datakommunikasjonsdelen av den elektriske styreledningen, 

når tilhengerens fastsatte driftsbremsevirkning ikke lenger kan sikres. 

 Ved svikt i energitilførselen fra koplingen i henhold til ISO 7638:2003 er varsling ved det gule varsellyset via pol  

nr. 5 på den elektriske koplingen i henhold til ISO 7638:2003 tilstrekkelig, forutsatt at full bremsekraft fortsatt er 

tilgjengelig. 

5. Tilleggskrav 

5.1.  Traktor 

5.1.1.  Generering av et bremsesignal for å tenne lyktene for stopplys 

5.1.1.1.  Førerens aktivering av driftsbremseanlegget skal generere et signal som skal brukes til å tenne lyktene for stopplys. 

5.1.1.2.  Krav til kjøretøyer som anvender elektroniske signaler til å styre den første tilsettingen av driftsbremsanlegget og er 

utstyrt med et mellomakselbremseanlegg: 

Retardasjon av mellomakselbremseanlegget 

≤ 1,3 m/s2 > 1,3 m/s2 

Kan generere signalet Skal generere signalet 

5.1.1.3.  Dersom et kjøretøy er utstyrt med et bremseanlegg med en spesifikasjon som avviker fra det som er fastsatt i  

nr. 5.1.1.2, kan betjening av mellomakselbremseanlegget generere signalet uavhengig av den retardasjon som 

frambringes. 

5.1.1.4.  Signalet skal ikke genereres når retardasjonen frambringes alene gjennom motorens naturlige bremsevirkning. 

5.1.1.5.  Aktivering av driftsbremseanlegget gjennom automatisk styrt bremsing skal generere ovennevnte signal. Dersom den 

oppnådde bremsevirkning er mindre enn 0,7 m/s2, kan signalet imidlertid undertrykkes. 

 Ved typegodkjenning skal oppfyllelsen av dette krav bekreftes av kjøretøyprodusenten. 

5.1.1.6.  Aktivering av en del av driftsbremseanlegget gjennom selektiv bremsing skal ikke generere ovennevnte signal. 

 Under en «selektiv bremsing» kan denne funksjonen endres til automatisk styrt bremsing. 
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5.1.1.7.  For kjøretøyer utstyrt med en elektrisk styreledning skal signalet genereres av traktoren når meldingen «tenn lyktene 

for stopplys» mottas via den elektriske styreledningen fra tilhengeren. 

5.2.  Tilhengere 

5.2.1.  Dersom strømforsyningen via koplingen i henhold til ISO 7638:2003 benyttes til funksjonene nevnt i nr. 2.1 over, skal 

bremseanlegget ha prioritet og vernes mot ekstern overbelastning. Dette vernet skal være en funksjon i bremse-

anlegget. 

5.2.2.  Ved feil på en av styreledningene som forbinder to kjøretøyer utstyrt i henhold til nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I, skal den 

styreledningen som ikke påvirkes av feilen, automatisk sikre den bremsevirkning som er fastsatt for tilhengeren i  

nr. 3.2.1 i vedlegg II. 

5.2.3.  Når tilførselsspenningen til tilhengeren faller under en verdi angitt av produsenten der driftsbremsens virkning ikke 

lenger kan sikres, skal det særlige gule varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.2 i vedlegg I aktiveres via pol nr. 5 i koplingen i 

henhold til ISO 7638:2003. I tillegg skal tilhengere som er utstyrt med en elektrisk styreledning og er elektrisk koplet 

til en traktor med en elektrisk styreledning, gi feilinformasjon for aktivering av varslingssignalet angitt i  

nr. 2.2.1.29.2.1 i vedlegg I via datakommunikasjonsdelen av den elektriske styreledningen. 

5.2.4.  Når den lagrede energien i en del av driftsbremseanlegget til en tilhenger som er utstyrt med en elektrisk styreledning 

og er elektrisk koplet til en traktor med en elektrisk styreledning, faller til verdien fastsatt i samsvar med nr. 5.2.4.1, 

skal føreren av traktoren gis et varsel om dette. Varselet skal gis ved aktivering av det røde varsellyset angitt i  

nr. 2.2.1.29.2.1 i vedlegg I, og tilhengeren skal avgi feilmelding via datakommunikasjonsdelen av den elektriske 

styreledningen. Det særlige gule varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.2 i vedlegg I skal også aktiveres via pol nr. 5 i den 

elektriske koplingen i henhold til ISO 7638:2003 for å varsle føreren om at energisvikten ligger hos tilhengeren. 

5.2.4.1.  Den lave energiverdien nevnt i nr. 5.2.4 er den verdien der det uten at energibeholdningen lades opp, og uavhengig av 

tilhengerens lastforhold ikke lenger er mulig etter fire fullbremsinger med driftsbremseanleggets betjeningsinnretning 

ved en femte bremsing å ha minst 50 % av fastsatt bremsevirkning på den relevante tilhenger. 

5.2.5.  Aktivering av driftsbremseanlegget 

5.2.5.1.  For tilhengere utstyrt med en elektrisk styreledning skal meldingen «tenn lyktene for stopplys» sendes fra tilhengeren 

via den elektriske styreledningen når tilhengerens bremseanlegg er aktivert under «automatisk styrt bremsing» 

iverksatt av tilhengeren. Når den oppnådde bremsevirkning er mindre enn 0,7 m/s2, kan signalet undertrykkes. 

 Ved typegodkjenning skal oppfyllelsen av dette krav bekreftes av kjøretøyprodusenten. 

5.2.5.2.  For tilhengere utstyrt med en elektrisk styreledning skal meldingen «tenn lyktene for stopplys» ikke sendes fra 

tilhengeren via den elektriske styreledningen når selektiv bremsing er iverksatt av tilhengeren. 

 Under en «selektiv bremsing» kan denne funksjonen endres til automatisk styrt bremsing. 

6. Undertrykking av automatisk bremsing 

 For tilhengere som er utstyrt med en elektrisk styreledning og er elektrisk tilkoplet en traktor med en elektrisk 

styreledning, kan automatisk bremsing som angitt i nr. 2.2.1.17.2.2 i vedlegg I undertrykkes så lenge trykket i 

tilhengerens trykklufttank er tilstrekkelig til å sikre bremsevirkningen fastsatt i nr. 3.2.3 i vedlegg II. 

 _____  
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Tillegg 1 

Kompatibilitet mellom traktorer og tilhengere med hensyn til datakommunikasjon i samsvar med ISO 11992 

1.  Generelt 

1.1.  Kravene i dette tillegg får anvendelse bare på traktorer og tilhengere utstyrt med en elektrisk styreledning. 

1.2.  Koplingen i henhold til ISO 7638 forsyner tilhengerens bremseanlegg eller blokkeringsfrie bremseanlegg med strøm. 

For kjøretøyer utstyrt med en elektrisk styreledning gir denne kopling også et grensesnitt for kommunikasjon via pol nr. 

6 og 7 som angitt i nr. 2.1 i dette vedlegg. 

1.3.  Dette vedlegg fastsetter kravene som gjelder for traktor med tilhenger med hensyn til støtte for meldinger definert i 

ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007. 

2.  Parametrene definert i samsvar ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, som overføres via den elektriske 

styreledningen, skal støttes i samsvar med det følgende: 

2.1.  Følgende funksjoner og tilhørende meldinger er de som er angitt i denne forordning, og som etter relevans skal støttes 

av traktoren eller tilhengeren: 

2.1.1.  Meldinger som sendes fra traktoren til tilhengeren: 

Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 
Henvisning i denne forordning 

Belastningsverdi for driftsbrems/nødbrems EBS11 

Byte 3-4 

Tillegg 1 til vedlegg II,  

nr. 3.1.3.2 

Belastningsverdi for bremser med to strømkretser EBS12 

Byte 3, bit 1-2 

Vedlegg XII, nr. 3.1 

Pneumatisk styreledning EBS12 

Byte 3, bit 5-6 

Vedlegg XII, nr. 3.1 

2.1.2.  Meldinger som sendes fra tilhengeren til traktoren: 

Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 
Henvisning i denne forordning 

Kjøretøyets strømforsyning tilstrekkelig/utilstrekkelig EBS22 byte 2 

bit 1-2 

Vedlegg XII, nr. 5.2.3 

Anmodning om varslingssignal EBS22 byte 2 

bit 3-4 

Vedlegg XII, nr. 4.2.3, 

5.2.4 og 5.2.3 

Anmodning om bremsing gjennom mateledningen EBS22 byte 4 

bit 3-4 

Vedlegg XII, nr. 4.2.2 

Anmodning om lykter for stopplys EBS22 byte 4 

bit 5-6 

Vedlegg XII, nr. 5.2.5.1 

Kjøretøyets trykkluftforsyning tilstrekkelig/utilstrekkelig EBS23 byte 1 

bit 7-8 

Vedlegg XII, nr. 5.2.4 
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2.2.  Når en tilhenger sender følgende melding, skal traktoren gi et varsel til føreren: 

Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 
Fører må varsles 

Anmodning om varslingssignal EBS22 byte 2 

bit 3-4 

Nr. 2.2.1.29.2.1 i vedlegg I 

2.3.  Følgende meldinger fastsatt i ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, skal støttes av traktoren eller tilhengeren: 

2.3.1.  Meldinger som sendes fra traktoren til tilhengeren: 

 Foreløpig ingen meldinger fastsatt. 

2.3.2.  Meldinger som sendes fra tilhengeren til traktoren: 

Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 

Kjøretøyets driftsbrems aktiv/passiv EBS22 byte 1, bit 5-6 

Bremsing via elektrisk styreledning støttes EBS22 byte 4, bit 7-8 

Indeks over geometriske data EBS24 byte 1 

Indeks over geometriske data - innhold EBS24 byte 2 

2.4.  Følgende meldinger skal støttes av traktoren eller tilhengeren, alt etter som, når kjøretøyet er utstyrt med en funksjon 

som er koplet til den relevante parameter: 

2.4.1.  Meldinger som sendes fra traktoren til tilhengeren: 

Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 

Kjøretøytype EBS11 byte 2, bit 3-4 

VDC (Vehicle Dynamic Control) aktiv/passiv EBS11 byte 2, bit 5-6 

Bremsebelastningsverdi for kjøretøyets frontparti eller venstre side EBS11 byte 7 

Bremsebelastningsverdi for kjøretøyets bakparti eller høyre side EBS11 byte 8 

Veltevern (ROP) aktivert/deaktivert EBS12 byte 1, bit 3-4 

Girkontroll (YC) aktivert/deaktivert EBS12 byte 1, bit 5-6 

Aktivere/deaktivere tilhengers veltevern (ROP) EBS12 byte 2, bit 1-2 

Aktivere/deaktivere tilhengers girkontroll (YC) EBS12 byte 2, bit 3-4 

Anmodning om antispinnhjelp RGE11 byte 1, bit 7-8 
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Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 

Løftbar aksel 1 — anmodning om posisjon RGE11 byte 2, bit 1-2 

Løftbar aksel 2 — anmodning om posisjon RGE11 byte 2, bit 3-4 

Anmodning om låsing av styrende aksel RGE11 byte 2, bit 5-6 

Sekunder TD11 byte 1 

Minutter TD11 byte 2 

Timer TD11 byte 3 

Måneder TD11 byte 4 

Dag TD11 byte 5 

År TD11 byte 6 

Lokal tidsforskyvning i minutter TD11 byte 7 

Lokal tidsforskyvning i timer TD11 byte 8 

2.4.2.  Meldinger som sendes fra tilhengeren til traktoren: 

Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 

Støtte for bremsekraftfordeling per side eller per aksel EBS21 byte 2, bit 3-4 

Hjulbasert kjøretøyhastighet EBS21 byte 3-4 

Sideveis akselerasjon EBS21 byte 8 

Kjøretøyets ABS aktiv/passiv EBS22 byte 1, bit 1-2 

Anmodning om gult varsellys EBS22 byte 2, bit 5-6 

Kjøretøytype EBS22 byte 3, bit 5-6 

Støtte for framkjøring til lasterampe EBS22 byte 4, bit 1-2 

Samlet aksellast EBS22 byte 5-6 

Dekktrykk tilstrekkelig/utilstrekkelig EBS23 byte 1, bit 1-2 

Bremsebelegg tilstrekkelig/utilstrekkelig EBS23 byte 1, bit 3-4 

Bremsetemperaturens status EBS23 byte 1, bit 5-6 

Merking av dekk/hjul (trykk) EBS23 byte 2 

Merking av dekk/hjul (belegg) EBS23 byte 3 

Merking av dekk/hjul (temperatur) EBS23 byte 4 
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Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 

Dekktrykk (faktisk dekktrykk) EBS23 byte 5 

Bremsebelegg EBS23 byte 6 

Bremsetemperatur EBS23 byte 7 

Bremsesylindertrykk - første aksel, venstre hjul EBS25 byte 1 

Bremsesylindertrykk - første aksel, høyre hjul EBS25 byte 2 

Bremsesylindertrykk - annen aksel, venstre hjul EBS25 byte 3 

Bremsesylindertrykk - annen aksel, høyre hjul EBS25 byte 4 

Bremsesylindertrykk - tredje aksel, venstre hjul EBS25 byte 5 

Bremsesylindertrykk - tredje aksel, høyre hjul EBS25 byte 6 

Veltevern (ROP) aktivert/deaktivert EBS25 byte 7, bit 1-2 

Girkontroll (YC) aktivert/deaktivert EBS25 byte 7, bit 3-4 

Antispinnhjelp RGE21 byte 1, bit 5-6 

Løftbar aksel 1, posisjon RGE21 byte 2, bit 1-2 

Løftbar aksel 2, posisjon RGE21 byte 2, bit 3-4 

Låsing av styrende aksel RGE21 byte 2, bit 5-6 

Merking av dekk/hjul RGE23 byte 1 

Dekktemperatur RGE23 byte 2-3 

Påvisning av luftlekkasje (dekk) RGE23 byte 4-5 

Påvisning av terskel for dekktrykk RGE23 byte 6, bit 1-3 

2.5.  Støtte for alle øvrige meldinger definert i samsvar med ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, er valgfri for den 

aktuelle traktor og den aktuelle tilhenger. 

 _____  
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Tillegg 2 

Prøvingsmetode for å vurdere den funksjonelle kompatibilitet for kjøretøyer utstyrt med elektriske styreledninger 

1. Generelt 

1.1.  I dette vedlegg fastsettes en framgangsmåte som kan brukes av den tekniske instansen for å kontrollere traktorer 

og tilhengere utstyrt med elektrisk styreledning mot kravene til funksjonalitet og virkning nevnt i nr. 2.2 i vedlegg 

XII. 

1.2.  Henvisningene til ISO 7638 i dette tillegg gjelder for ISO 7638-1:2003 for 24V-utstyr og ISO 7638-2:2003 for 

12V-utstyr. 

2. Traktor 

2.1.  ISO 11992 tilhengersimulator 

 Simulatoren skal 

2.1.1.  ha en kopling som overholder ISO 7638:2003 (pol nr. 7) for tilkopling til kjøretøyet under prøving. Pol nr. 6 og 7 

på koplingen skal brukes til å sende og motta meldinger som overholder ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-

2:2003, med endring 1:2007, 

2.1.2.  kunne motta alle meldinger som sendes av motorkjøretøyet som skal typegodkjennes, og kunne sende alle 

meldinger fra tilhengeren definert i samsvar med ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, 

2.1.3.  gi en direkte eller indirekte avlesing av meldinger med parametrene i datafeltet vist i riktig rekkefølge i forhold til 

tid, og 

2.1.4.  ha mulighet til å måle reaksjonstiden ved koplingshodet i samsvar med nr. 2.6 i vedlegg III. 

2.2.  Kontrollprosedyre 

2.2.1.  Bekreft at produsentens/leverandørens opplysningsdokument viser samsvar med bestemmelsene i ISO 11992 med 

hensyn til den fysiske delen, datalenkedelen og anvendelsesdelen. 

2.2.2.  Mens simulatoren er tilkoplet motorkjøretøyet via grensesnittet i henhold til ISO 7638 og alle meldinger fra 

tilhengeren som er relevante for grensesnittet, overføres, skal følgende kontrolleres: 

2.2.2.1.  Styreledningssignaler: 

2.2.2.1.1.  Parametrene definert i EBS 12 byte 3 i ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007 skal kontrolleres mot kjøretøyets 

spesifikasjoner som følger: 

Styreledningssignaler 

EBS 12 byte 3 

Bit 1-2 Bit 5-6 

Belastningsverdi for driftsbrems generert fra én elektrisk krets 00b  

Belastningsverdi for driftsbrems generert fra to elektriske kretser 01b  

Kjøretøy ikke utstyrt med pneumatisk styreledning(1)  00b 

Kjøretøy er utstyrt med pneumatisk styreledning  01b 

(1) Denne kjøretøyspesifikasjonen er forbudt i samsvar med nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I. 
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2.2.2.2.  Driftsbremse/-nødbremsekrav 

2.2.2.2.1  Parametrene definert i EBS 11 i ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007 skal kontrolleres som følger: 

Prøvingsforhold Byte-henvisning 
Den elektriske styreledningens 

signalverdi 

Driftsbremsens pedal og nødbremsens betjeningsinnretning 

skal være løst 

3 - 4 0 

Driftsbremsepedalen helt tilsatt 3 - 4 33280d til 43520d (650 til 850 

kPa) 

Nødbremsen helt tilsatt(1) 3 - 4 33280d til 43520d (650 til 850 

kPa) 

(1) Valgfritt på traktorer med elektriske og pneumatiske styreledninger, når den pneumatiske styreledning oppfyller de 

relevante kravene for nødbremsing. 

2.2.2.3.  Feilvarsling: 

2.2.2.3.1.  Simuler en varig feil på kommunikasjonslinjen til pol nr. 6 i koplingen i henhold til ISO 7638 og kontroller at det 

gule varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.2 i vedlegg I lyser. 

2.2.2.3.2.  Simuler en varig feil på kommunikasjonslinjen til pol nr. 7 i koplingen i henhold til ISO 7638 og kontroller at det 

gule varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.2 i vedlegg I lyser. 

2.2.2.3.3.  Simuler melding EBS 22, byte 2 med bit 3-4 innstilt på 01b og kontroller at varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 i 

vedlegg I lyser. 

2.2.2.4.  Anmodning om bremsing gjennom mateledningen 

 For motorvogner som kan brukes med tilhengere som er tilkoplet bare via en elektrisk styreledning: 

 Bare den elektriske styreledning skal være tilkoplet. 

 Simuler melding EBS 22, byte 4 med bit 3-4 innstilt på 01b og kontroller at trykket i mateledningen faller til 

150 kPa i løpet av 2 sekunder når driftsbremse-, nødbremse- eller parkeringsbremseanlegget er fullt aktivert. 

 Simuler vedvarende mangel på datakommunikasjon og kontroller at trykket i mateledningen faller til 150 kPa i 

løpet av 2 sekunder når driftsbremse-, nødbremse- eller parkeringsbremseanlegget er fullt aktivert. 

2.2.2.5.  Reaksjonstid: 

2.2.2.5.1.  Når det ikke foreligger feil, kontroller at reaksjonskravene fastsatt i nr. 2.6 i vedlegg III er oppfylt. 

2.2.2.6.  Tenning av lykter for stopplys 

 Simuler melding EBS 22 byte 4 bit 5-6 innstilt på 00 og sjekk at stopplyktene ikke tennes. 

 Simuler melding EBS 22 byte 4 bit 5-6 innstilt på 01 og sjekk at stopplyktene tennes. 

2.2.3.  Ytterligere kontroller 

2.2.3.1.  Den tekniske instansen kan etter eget skjønn tillate at kontrollprosedyrene fastsatt i nr. 2.2.1 og 2.2.2 gjentas med 

de funksjoner som ikke er bremserelatert men av betydning for grensesnittet i ulike tilstander eller slått av. 

2.2.3.2.  I nummer 2.4.1. i tillegg 1 defineres ytterligere meldinger som under særskilte omstendigheter kan støttes av 

traktoren. Ytterligere kontroller kan utføres for å kontrollere status for støttede meldinger for å sikre at kravene i 

nr. 2.3 er oppfylt.  
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3. Tilhengere 

3.1.  ISO 11992 traktorsimulator 

 Simulatoren skal 

3.1.1.  ha en kopling som overholder ISO 7638:2003 (pol nr. 7) for tilkopling til kjøretøyet under prøving. Pol nr. 6 og 7 

på koplingen skal brukes til å sende og motta meldinger som oppfyller ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-

2:2003, med endring 1:2007, 

3.1.2.  ha et skjermvindu for feilvarsling og elektrisk strømforsyning til tilhengeren, 

3.1.3.  kunne motta alle meldinger som sendes av tilhengeren som skal typegodkjennes, og kunne sende alle meldinger 

fra motorkjøretøyet definert i henhold til ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, 

3.1.4.  gi en direkte eller indirekte avlesing av meldinger med parametrene i datafeltet vist i riktig rettefølge i forhold til 

tid, og 

3.1.5.  omfatte en mulighet til å måle bremseanleggets reaksjonstid i samsvar med nr. 4.5.2 i vedlegg III. 

3.2.  Kontrollprosedyre 

3.2.1.  Bekreft at produsentens eller leverandørens opplysningsdokument viser samsvar med bestemmelsene i 

ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007 med hensyn til den fysiske delen, 

datalenkedelen og anvendelsesdelen. 

3.2.2.  Følgende kontrolleres, med simulatoren tilkoplet tilhengeren via grensesnittet i henhold til ISO 7638 og mens alle 

meldinger fra traktoren som er relevante for grensesnittet, overføres: 

3.2.2.1.  Driftsbremseanleggets funksjon: 

3.2.2.1.1.  Tilhengerens reaksjon på parametrene definert i EBS 11 i ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, skal 

kontrolleres som følger: 

 Trykket i mateledningen i begynnelsen av hver prøving skal være ≥ 700 kPa, og kjøretøyet skal være lastet 

(belastningen kan simuleres i forbindelse med denne kontroll). 

3.2.2.1.1.1.  For tilhengere utstyrt med pneumatiske og elektriske styreledninger: 

 Begge styreledningene skal være tilkoplet. 

 Begge styreledningene skal motta signaler samtidig. 

 Simulatoren skal sende meldingen byte 3, bit 5-6. 

 EBS 12 skal være innstilt på 01b som signal til tilhengeren om at en pneumatisk styreledning bør være tilkoplet. 

 Parametrer som skal kontrolleres: 

Melding overført av simulatoren 

Trykk ved bremsesylindrene 

Byte-henvisning Digital belastningsverdi 

3-4 0 0 kPa 

3-4 33280d 

(650 kPa) 

Som definert i kjøretøyprodusentens bremseberegning 
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3.2.2.1.1.2.  Tilhengere utstyrt med pneumatiske og elektriske styreledninger eller bare en elektrisk styreledning: 

 Bare den elektriske styreledning skal være tilkoplet. 

 Simulatoren skal sende følgende meldinger: 

 Byte 3, bit 5-6 i EBS 12 innstilt på 00b som signal til tilhengeren om at en pneumatisk styreledning ikke er 

tilgjengelig, og byte 3, bit 1-2 i EBS 12 innstilt på 01b som signal til tilhengeren om at den elektriske 

styreledningens signal er generert fra to elektriske kretser. 

 Parametrer som skal kontrolleres: 

Melding overført av simulatoren 

Trykk ved bremsesylindrene 

Byte-henvisning Digital belastningsverdi 

3-4 0 0 kPa 

3-4 33280d 

(650 kPa) 

Som definert i kjøretøyprodusentens bremseberegning 

3.2.2.1.2.  For tilhengere utstyrt med bare en elektrisk styreledning skal reaksjon på meldingene definert i EBS 12 i ISO 

11992-2:2003, med endring 1:2007, kontrolleres som følger: 

 Den pneumatiske mateledningen i begynnelsen av hver prøving skal være ≥ 700 kPa. 

 Den elektriske styreledningen skal være koplet til simulatoren. 

 Simulatoren skal sende følgende meldinger: 

 Byte 3, bit 5-6 i EBS 12 skal være innstilt på 01b som signal til tilhengeren om at en pneumatisk styreledning er 

tilgjengelig. 

 Byte 3-4 i EBS 11 skal være innstilt på 0 (ingen driftsbremsebelastning) 

 Reaksjonen på følgende meldinger skal kontrolleres: 

EBS 12, byte 3, 

bit 1-2 
Trykk i bremsesylindrene eller reaksjon fra tilhenger 

01b 0 kPa (driftsbremsen løst) 

00b Tilhengeren bremses automatisk for å vise at kombinasjonen ikke er kompatibel. Et signal bør 

også overføres via pol nr. 5 i koplingen i henhold til ISO 7638:2003 (gult varsellys). 

3.2.2.1.3.  For tilhengere som er tilkoplet med bare en elektrisk styreledning, skal tilhengerens reaksjon på en feil i 

tilhengerens elektriske styringsenhet som forårsaker en reduksjon av bremsevirkningen til minst 30 % av den 

fastsatte verdien, kontrolleres ved bruk av følgende framgangsmåte: 

 Den pneumatiske mateledningen i begynnelsen av hver prøving skal være ≥ 700 kPa. 

 Den elektriske styreledningen skal være koplet til simulatoren. 

 Byte 3, bit 5-6 i EBS 12 skal være innstilt på 00b som signal til tilhengeren om at en pneumatisk styreledning ikke 

er tilgjengelig. 

 Byte 3, bit 1-2 i EBS 12 skal være innstilt på 01b som signal til tilhengeren om at signalet fra den elektriske 

styreledningen genereres fra to uavhengige kretser.  
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 Følgende skal kontrolleres: 

Prøvingsforhold Bremseanleggets reaksjon 

Ingen feil i tilhengerens bremseanlegg Kontroller at bremseanlegget kommuniserer med 

simulatoren og at byte 4, bit 3-4 i EBS 22 er innstilt  

på 00b. 

Innfør en feil i den elektriske styringsenheten i til-

hengerens bremseanlegg som forhindrer at minst  

30 prosent av fastsatt bremsevirkning opprettholdes 

Sjekk at byte 4, bit 3-4 i EBS 22 er innstilt på 01b 

eller 

datakommunikasjonen til simulatoren har opphørt. 

3.2.2.2.  Feilvarsling 

3.2.2.2.1.  Kontroller at riktig advarsel eller signal sendes under følgende forhold: 

3.2.2.2.1.1.  Dersom en varig feil i den elektriske styringsenheten i tilhengerens bremseanlegg gjør at driftsbremsen ikke kan 

virke, simuler feilen og kontroller at byte 2, bit 3-4 i EBS 22 som sendes fra tilhengeren, er innstilt på 01b. Et 

signal skal også overføres via pol nr. 5 i koplingen i henhold til ISO 7638 (gult lys). 

3.2.2.2.1.2.  Reduser spenningen på pol nr. 1 og 2 i koplingen i henhold til ISO 7638 til under den verdien produsenten har 

angitt at driftsbremsen ikke kan virke ved, og kontroller at byte 2, bit 3-4 i EBS 22 som overføres fra tilhengeren, 

er innstilt på 01b. Et signal skal også overføres via pol nr. 5 i koplingen i henhold til ISO 7638 (gult lys). 

3.2.2.2.1.3.  Kontroller at bestemmelsene i nr. 5.2.4 i dette vedlegg er oppfylt, ved å isolere mateledningen. Reduser trykket i 

tilhengerens trykklagringssystem til en verdi som er fastsatt av produsenten. Kontroller at byte 2, bit 3-4 i EBS 22 

som sendes av tilhengeren, er innstilt på 01b og at byte 1, bit 7-8 i EBS 23 er innstilt på 00. Et signal skal også 

overføres via pol nr. 5 i koplingen i henhold til ISO 7638 (gult lys). 

3.2.2.2.1.4.  Når den elektriske delen av bremseutstyret først er satt under spenning, kontrolleres det at byte 2, bit 3-4 i EBS 22 

som sendes av tilhengeren, er innstilt på 01b. Etter at bremseanlegget har kontrollert at det ikke finnes noen feil 

som krever varsling med varslingssignalet, skal ovenstående melding innstilles på 00b. 

3.2.2.3.  Kontroll av reaksjonstid 

3.2.2.3.1.  Når det ikke foreligger feil, kontrolleres det at kravene til bremseanleggets reaksjonstid fastsatt i nr. 4.5.2 i 

vedlegg III er oppfylt. 

3.2.2.4.  Automatisk styrt bremsing 

 Dersom tilhengeren har en funksjon som gir en automatisk styrt bremsing, skal følgende kontrolleres: 

 Dersom ingen automatisk styrt bremsing skjer, kontrolleres det at melding EBS 22, byte 4, bit 5-6 er innstilt  

på 00. 

 Simuler en automatisk styrt bremsing, og dersom retardasjonen er ≥ 0,7 m/s2, kontrolleres det at melding EBS 22, 

byte 4, bit 5-6 er innstilt på 01. 

3.2.2.5.  Kjøretøystabilitetsfunksjon 

 Dersom en tilhenger er utstyrt med en kjøretøystabilitetsfunksjon, skal følgende kontroller utføres: 

 Dersom kjøretøystabilitetsfunksjonen er deaktivert, kontrolleres det at melding EBS 21, byte 2, bit 1-2 er innstilt 

på 00. 
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3.2.2.6.  Støtte for den elektriske styreledningen 

 Dersom tilhengerens bremseanlegg ikke støtter bremsing via den elektriske styreledningen, kontrolleres det at 

melding EBS 22, byte 4, bit 7-8 er innstilt på 00. 

 Dersom tilhengerens bremseanlegg støtter den elektriske styreledningen, kontrolleres det at melding EBS 22, byte 

4, bit 7-8 er innstilt på 01. 

3.2.3.  Ytterligere kontroller 

3.2.3.1.  Den tekniske instansen kan etter eget skjønn tillate at kontrollprosedyrene fastsatt i nr. 3.2.1 og 3.2.2 gjentas med 

meldinger som ikke er bremserelatert men av betydning for grensesnittet i ulike tilstander eller slått av. 

 Dersom det utføres gjentatte målinger av bremseanleggets reaksjonstid, kan variasjoner i de registrerte verdier 

skyldes reaksjoner fra kjøretøyets pneumatiske komponenter. De fastsatte reaksjonstider skal under alle 

omstendigheter oppfylles. 

3.2.3.2.  I nummer 2.4.2. i tillegg 1 defineres ytterligere meldinger som under særskilte omstendigheter kan støttes av 

kjøretøyet. Ytterligere kontroller kan utføres for å kontrollere status for støttede meldinger for å sikre at kravene i 

nr. 2.3 i dette vedlegg er oppfylt. 

 _____  
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VEDLEGG XIII 

Krav til hydrauliske koplinger med enkel ledning og til kjøretøyer utstyrt med slike 

1. Generelt 

1.1.  I tillegg til minst én type kopling som definert i nr. 2.1.4 i vedlegg I eller nr. 2.1.5.1.1 til 2.1.5.1.3 i nevnte vedlegg kan 

en hydraulisk kopling med enkel ledning monteres på traktoren. 

1.2.  Hydrauliske koplinger med enkel ledning skal være slik utformet at det sikres at de bremseanlegg som omfattes av 

bestemmelsene i vedlegg I–XII, ikke påvirkes negativt ved bruken av dette utstyret eller ved eventuelle feil på dette 

utstyret. 

1.3.  Driftsbremseanlegget på traktoren skal være utstyrt med en innretning som er utformet slik at det, dersom tilhengerens 

bremseanlegg skulle havarere eller styreledningen mellom traktor og tilhenger brytes, fortsatt er mulig å bremse med 

traktoren med den virkning som er fastsatt for nødbremseanlegget i denne forordning. 

2. Hydrauliske koplinger med enkel ledning mellom traktorer og tilhengere utstyrt med hydrauliske bremseanlegg 

skal oppfylle følgende krav: 

2.1.  Type kopling: hydraulisk styreledning med hannkoplingen på traktoren og hunnkoplingen på tilhengeren. Koplingene 

skal være i samsvar med ISO 5676:1983. 

2.2.  Når motoren er i gang og betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget på traktoren er fullt aktivert, skal trykket i 

styreledningen være mellom 10 000 kPa og 15 000 kPa. 

2.3.  Når motoren er i gang og ingen betjeningsinnretning for bremsing er aktivert på traktoren (under kjøring eller i 

hviletilstand), skal trykket i styreledningen målt på koplingshodet være 0+200 kPa. 

2.4.  Kravene til reaksjonstid i vedlegg III får ikke anvendelse på denne type kopling. 

2.5.  Kravene til kompatibilitet i henhold til tillegg 1 til vedlegg II får ikke anvendelse på denne type kopling. 

3. Alternative krav 

 Som alternativ til kravene i nr. 1 og 2 skal en hydraulisk kopling med enkel ledning montert på traktoren oppfylle alle 

kravene i dette nummer, i tillegg til bestemmelsene i nr. 1.2 og 2.1. 

3.1.  Den hydrauliske kretsen skal ha en sikkerhetsventil for å unngå hydrauliske trykk på over 15 000 kPa. 

3.2.  Uten at betjeningsinnretningen for bremsing (herunder til parkeringsbremsen) er tilsatt på traktoren, ved et motorturtall 

per minutt (RPM) mellom lav tomgang og nominelt turtall, skal trykket på koplingshodet være mellom 1000 og  

1500 kPa. 

3.3.  Ved en gradvis tilsetting av traktorens driftsbremser skal trykket på koplingshodet øke gradvis og nå høyeste angitt 

verdi, som skal være mellom 12 000 og 14 000 kPa. Kravet skal oppfylles ved alle motorhastigheter som beskrevet i  

nr. 3.2. 

3.4.  Det tillatte forhold mellom bremsevirkning TM/FM og trykket på koplingshodet pm skal være under linjen AAA i figur 

1. Kravet skal oppfylles av ulastet kjøretøy. 

3.5.  Reaksjonstiden på koplingshodet, målt med tilhengersimulatoren (som beskrevet i nr. 3.10) koplet til traktoren, skal 

ikke være høyere enn 0,6 sekunder. Reaksjonstiden skal måles på koplingshodet, fra det tidspunkt der pedalen aktiveres 

til det øyeblikk når trykket når verdien 7500 kPa. Under prøvingen skal motorhastigheten stilles inn på 2/3 av nominelt 

turtall. Omgivelsestemperatur og kjøretøyets temperatur skal stabiliseres mellom 10 °C og 30 °C. Tiden fra pedalen 

begynner å aktiveres til trykket når 10 000 kPa på koplingshodet, skal ikke være mindre enn 0,2 sekunder.  
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3.6.  I tilfelle feil på tilhengerens bremseanleggsdel på traktorsiden skal et trykkfall til 0 kPa (målt på koplingshodet) 

genereres innen 1 sekund for å tilsette bremsene på tilhengeren. Samme bestemmelse gjelder i tilfelle av avstengt eller 

ineffektiv energitilførsel. 

3.7.  I tilfelle feil på traktorens driftsbremser skal føreren kunne senke trykket på koplingshodet til 0 kPa. Dette kravet kan 

oppnås gjennom en manuell hjelpekontrollinnretning. 

3.8.  Traktoren skal være utstyrt med varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 i vedlegg I; det skal aktiveres når trykket i 

tilhengerens bremseanlegg faller til under 1000 (+0 – 200) kPa. 

3.9.  Bremseventil og energikilde skal være merket i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 17 nr. 2 bokstav k) 

og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

3.10.  Tilhengersimulator: Enheten som simulerer tilhengerens bremseanlegg skal omfatte en hydraulisk krets med en 

hunnkontakt i samsvar med ISO 5676-1983 og to identiske hydrauliske energilagringsinnretninger som er utstyrt med 

fjærelementer, og som oppfyller kravene i figur 2. Simulatoren skal være framstilt i samsvar med bestemmelsene i  

figur 3. 

Figur 1 

Forholdet mellom bremsevirkning TM/FM og trykket pm på koplingshodet 

 

pm  = stabilisert hydraulisk trykk på koplingshodet (kPa) 

TM  = summen av bremsekrefter på periferien av alle traktorens hjul 

FM  = samlet statisk normalkraft fra veidekket på traktorens hjul  
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Figur 2 

Egenskaper ved tilhengerens simulator, avhengig av dens største tillatte masse 

  

– Diagram A B C for største tillatte masse inntil 14 tonn. 

– Diagram A D E for største tillatte masse over 14 tonn. 

Merknad: Tillatt toleranse ± 2 % 

Figur 3 

Skisse av tilhengersimulator 

 

1 = slange med en lengde på 2000 mm med en hunnkopling i samsvar med ISO 5676-1983 

2 = rør med en innvendig diameter på 8 mm og en lengde på 4000 mm 

Volum (cm3) 

Trykk (kPa) 
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3 = rør med en innvendig diameter på 8 mm og en lengde på 1000 mm 

4 = rør med en innvendig diameter på 8 mm og en lengde på 1000 mm 

5 = elementer til simulering av bremsesylinder 

6 = fjærjusterte elementer som påvirker stempelets samlede slaglengde 

7 = fjærjusterte elementer som påvirker bare slutten av slaglengden 

 __________  


