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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1788 

av 14. juli 2016 

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

over krav til EU-typegodkjenning av kjøretøyer og om endring og retting av delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014, (EU) 2015/96, (EU) 2015/68 og (EU) 2015/208 med 

hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav, krav til miljøprestasjon og 

framdriftsytelse, krav til kjøretøybremser og krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet(*) 

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 mar-

kedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 17 nr. 5, artikkel 18 nr. 4, artikkel 19 nr. 6, artikkel 20 nr. 8, 

artikkel 27 nr. 6, artikkel 28 nr. 6, artikkel 49 nr. 3, artikkel 53 nr. 12, artikkel 60 nr. 1, artikkel 61 og artikkel 70, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ettersom artikkel 27 nr. 3 i forordning (EU) nr. 167/2013 tillater bruk av virtuelle prøvingsmetoder som et alternativ til 

de fysiske prøvingene som utføres av utpekte tekniske instanser, og med tanke på at slike virtuelle prøvingsmetoder i 

betydelig grad reduserer byrden på produsentene og er særlig lette å anvende ved dimensjonskontroll, bør det tilføyes 

ytterligere krav på listen over krav som kan omfattes av virtuell prøving angitt i vedlegg III til delegert kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 1322/2014(2). 

2) For å øke nøyaktigheten bør de tekniske kravene til utstyret som måler lydnivået ved førerens ører som angitt i 

vedlegg XIII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014, tilpasses den tekniske utvikling. 

3) For å sikre konsekvens er det nødvendig å fastsette ytterligere vilkår for EU-typegodkjenning av et sete i vedlegg XIV 

til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014. 

4) Av hensyn til klarhet og nøyaktighet bør det tilføyes ytterligere krav til opplysninger som skal inngå i brukerhåndboken 

i samsvar med vedlegg XXII til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014, særlig når det gjelder opplysninger om hvordan 

trepunktskoplingen skal festes sideveis og vertikalt ved kjøring på vei, om anvisninger og særlige advarsler når det 

gjelder de reduserte dimensjonene for sikringsinnretningen for kraftuttak av type 3, og om smøringsintervaller. 

5) På grunn av sin tekniske konstruksjon bør kjøretøyer i gruppe T eller C med hydrostatisk drift som betjenes med høyre 

fot, og kjøretøyer i gruppe C med en høyeste konstruksjonshastighet på under 15 km/t som nevnt i vedlegg XXIII til 

delegert forordning (EU) nr. 1322/2014, når det gjelder betjeningsinnretninger unntas fra kravet om å ha koplings-, 

bremse- og gasspedal med samme virkemåte og plassering som i en motorvogn.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 13.10.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2017 av 3. februar 2017 

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

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 14. 

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

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 om utfylling og endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med henblikk på godkjenning av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer (EUT L 364 av 18.12.2014, s. 1). 
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6) For å øke nøyaktigheten bør kravene til sikker start av motoren som er angitt i vedlegg XXIII til delegert forordning 

(EU) nr. 1322/2014, bli strengere og tilpasses særtrekkene ved visse kjøretøykonstruksjoner. 

7) For å sikre sammenheng med delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 bør kravene til betjeningsinnretninger tilknyttet 

virtuelle terminaler, angitt i vedlegg X til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208(1) som omhandler krav til 

informasjonssystemer for føreren, flyttes til vedlegg XXIII til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 som omhandler 

krav til betjeningsinnretninger. 

8) Av hensyn til konsekvens og forenkling bør kravene til merking av fleksible hydraulikkslanger angitt i vedlegg XXIV til 

delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 som omhandler vern mot andre mekaniske farer, harmoniseres med ISO-

standard 17165-1:2007, som nå brukes av slangeprodusenter. 

9) For å sikre konsekvens er det nødvendig at virkeområdet til vedlegg XXIX til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 

som omhandler vern mot farlige stoffer, omfatter alle traktorer utstyrt med førerhus, herunder dem som er utstyrt med 

førerhus av nivå 1, selv om de ikke gir vern. 

10) For å sikre at betydningen av begrepet «førerhus» forstås på samme måte bør det tilføyes en definisjon av «førerhus» i 

delegert forordning (EU) 2015/208. Definisjonen bør være basert på den internasjonalt anerkjente standarden EN 

15695-1:2009. 

11) Beregningen av en traktors høyeste teoretiske hastighet angitt i vedlegg III til delegert forordning (EU) 2015/208 bør ta 

hensyn til den nyeste tekniske utviklingen når det gjelder motorstyring. 

12) Vilkårene for oppfyllelse av ISO-kravene angitt i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2015/208 når det gjelder 

synsfelt og vindusviskere, omfatter ikke uttrykkelig vilkår for direkte og indirekte utsyn. Vilkår for direkte og indirekte 

utsyn bør uttrykkelig angis i nevnte vedlegg for å sikre at ISO-kravene oppfylles på en ensartet måte. 

13) Lysanlegg nevnt i vedlegg XII til delegert forordning (EU) 2015/208 bør oppfylle visse strengere krav for hurtige 

traktorer for å øke slike traktorers sikkerhet. 

14) Betjeningsinnretninger, som gir føreren taktile opplysninger, har utstikkende kanter. For å beskytte passasjerer i 

kjøretøyet og samtidig beholde muligheten til å gi taktile opplysninger er det nødvendig å innføre særlige krav til disse 

innretningene i vedlegg XIII til delegert forordning (EU) 2015/208. 

15) Det bør innføres særlige krav i vedlegg XIV til delegert forordning (EU) 2015/208 med hensyn til utvendige deler og 

tilbehør til jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, på grunn av det særlige formålet med visse utvendige konfigurasjoner. 

16) Kravene til oppvarming og kjøling av førerhuset i vedlegg XVII til delegert forordning (EU) 2015/208 bør være 

forenlige med kravene i vedlegg XXIX til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 når det gjelder trykknivå og 

luftstrøm. 

17) Det er nødvendig å gjøre kjennemerkene nevnt i vedlegg XIX til delegert forordning (EU) 2015/208 mer synlige. 

18) Visse krav til drivstofftanker i vedlegg XXV til delegert forordning (EU) 2015/208 bør tilpasses den nyeste tekniske 

utviklingen som angitt i reglement nr. 34 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE). 

19) På grunn av de særlige dimensjonene på traktorer i gruppe T2, er det nødvendig å tilpasse plattformens lengde angitt i 

vedlegg XXVIII til delegert forordning (EU) 2015/208. 

20) Kravene til slepeinnretninger i vedlegg XXIX til delegert forordning (EU) 2015/208 må tilpasses for å ta hensyn til den 

nyeste tekniske utviklingen.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208 av 8. desember 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

(EUT L 42 av 17.2.2015, s. 1). 
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21) Det er behov for ytterligere definisjoner når det gjelder belter i vedlegg XXXIII til delegert forordning (EU) 2015/208. 

Det er også nødvendig å oppdatere en rekke av de eksisterende definisjonene for å ta hensyn til den nyeste tekniske 

utviklingen. 

22) Det er behov for ytterligere bestemmelser og krav i forbindelse med mekaniske koplinger i vedlegg XXXIV til delegert 

forordning (EU) 2015/208 for å sikre sammenheng i prøvinger av både trekkvogn (traktor) og tilhenger (tilhenger eller 

utskiftbar trukket maskin). En rekke bestemmelser og krav i forbindelse med mekaniske koplinger må tilpasses for å 

unngå at de samme bestemmelsene brukes i forskjellige sammenhenger. 

23) Visse bestemmelser og krav knyttet til bremseanlegg i jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i vedlegg I til delegert 

forordning (EU) 2015/68(1) bør tilpasses den nyeste tekniske utviklingen når det gjelder konstruksjon og montering av 

bremser. 

24) Bremseprøvingene som er beskrevet i vedlegg II til delegert forordning (EU) 2015/68, bør tilpasses den nyeste tekniske 

utviklingen når det gjelder atferd ved bremsing og bremsevirkning, og tilsvarende krav i UN-ECE-reglement nr. 13. 

25) Det er behov for ytterligere definisjoner med hensyn til alternative bremseprøvinger, og visse bestemmelser og krav 

knyttet til alternative bremseprøvinger angitt i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2015/68 bør klargjøres for fullt 

ut å tilpasses kravene fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 13. 

26) Visse bestemmelser og krav knyttet til bremseanlegg for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer med hydrostatisk drift som 

er angitt i vedlegg IX til delegert forordning (EU) 2015/68, bør tilpasses den nyeste tekniske utviklingen når det gjelder 

virkningen av bremser som er montert i slike kjøretøyer. 

27) Kravene i vedlegg XII til delegert forordning (EU) 2015/68 som gjelder elektronisk styrte bremseanlegg på visse 

traktorer, bør tilpasses for i størst mulig grad å unngå svikt og øke bremsevirkningen. 

28) Definisjonene som gjelder utslipp av forurensende stoffer fra motorer angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/96(2), bør tilpasses de tilsvarende definisjonene som brukes i forbindelse med ikke-veigående mobile maskiner. 

Det er også nødvendig fullt ut å tilpasse kravene til ikke-veigående mobile maskiner som er angitt i nevnte forordning, 

til kravene angitt i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF(3) og til UN-ECE-reglement nr. 96. 

29) Av klarhetshensyn og for å gjøre delegert forordning (EU) nr. 1322/2014, delegert forordning (EU) 2015/96, delegert 

forordning (EU) 2015/68 og delegert forordning (EU) 2015/208 lettere å lese er det nødvendig å rette visse redak-

sjonelle feil, motsetninger og feilaktige henvisninger. 

30) Vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 som omhandler krav til EU-typegodkjenning av kjøretøyer, bør gi mulighet 

til å fastsette krav til funksjonssikkerhet for ytterligere kjøretøygrupper dersom det er nødvendig. 

31) Forordning (EU) nr. 167/2013 bør derfor endres. 

32) Delegert forordning (EU) nr. 1322/2014, delegert forordning (EU) 2015/96, delegert forordning (EU) 2015/68 og 

delegert forordning (EU) 2015/208 bør derfor endres og rettes.  

  

(1) 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 (EUT L 17 

av 23.1.2015, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96 av 1. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 

med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 16 av 23.1.2015, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner (EFT L 59 av 27.2.1998, 

s. 1). 
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33) Ettersom forordning (EU) nr. 167/2013 og delegert forordning (EU) nr. 1322/2014, delegert forordning (EU) 2015/96, 

delegert forordning (EU) 2015/68 og delegert forordning (EU) 2015/208 allerede har fått anvendelse og endringene av 

disse rettsaktene omfatter en rekke rettelser, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig –– 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Endringer av delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 

Delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Endringer av delegert forordning (EU) 2015/96 

I delegert forordning (EU) 2015/96 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Første punktum og innledningen skal lyde: 

«I denne forordning får definisjonene i vedlegg XXXIII til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208(*) anven-

delse. Videre menes med: 

 ___________  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208 av 8. desember 2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på 

godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 42 av 17.2.2015, s. 1).» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2) «system for etterbehandling av forurensende eksosutslipp» en innretning eller et system som det føres eksos 

gjennom, og hvis formål er kjemisk eller fysisk endring av utslippet av forurensende stoffer før de slippes ut i 

atmosfæren, herunder katalysatorer, partikkelfiltre eller enhver annen komponent, ethvert annet system eller 

enhver annen separat teknisk enhet til reduksjon eller behandling av motorens utslipp av forurensende gasser og 

partikler fra eksos,» 

c)  Nr. 4 og 5 skal lyde: 

«4) «forurensningsreduserende innretning» en komponent, et system eller en separat teknisk enhet som utgjør en del 

av systemet for etterbehandling av forurensende eksosutslipp, 

5) «forurensningsreduserende reserveinnretning» en komponent, et system eller en separat teknisk enhet som helt 

eller delvis erstatter et system for etterbehandling av forurensende eksosutslipp på et kjøretøy som er typegodkjent 

i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013 og denne forordning,» 

d)  Nr. 12 skal lyde: 

«12) «nettoeffekt» motoreffekten på veivakselenden eller tilsvarende del, bestemt i prøvingsbenk, ved et gitt 

motorturtall og med det hjelpeutstyret som er oppført i tabell 1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 120, 

endringsserie 01(*), og fastsatt under atmosfæriske referanseforhold. 

 ________  

(*) EUT L 166 av 30.6.2015, s. 170.»  
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2)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Typegodkjenning med hensyn til kravene til forurensende eksosutslipp og utvendig lydnivå kan av typegod-

kjenningsmyndighetene utvides til å omfatte forskjellige varianter og versjoner av kjøretøyer og motortyper og  

-familier, forutsatt at parametrene for kjøretøyvarianten, kjøretøyversjonen, framdriftsenheten og det forurensnings-

reduserende systemet har identisk ytelse eller holder seg innenfor de nivåene som er angitt i artikkel 19 nr. 3 og 4 i 

forordning (EU) nr. 167/2013.» 

b)  I nr. 3 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a)  parametrene for motortypen eller -familien, som angitt i vedlegg II til direktiv 97/68/EF og i nr. 9.1 i vedlegg I til 

denne forordning, 

b)  motorens system for etterbehandling av forurensende eksosutslipp, som beskrevet i nr. 6.10 i vedlegg I til 

direktiv 97/68/EF, nr. 9.1.10 i vedlegg I til denne forordning og nr. 3.3 i vedlegg II til denne forordning,» 

c)  I nr. 4 skal bokstav d), e) og f) lyde: 

«a)  når det gjelder referansedrivstoffer, kravene angitt i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 120, endringsserie 01, 

eller vedlegg V til direktiv 97/68/EF, 

b)  når det gjelder forurensningsreduserende innretninger og forurensningsreduserende reserveinnretninger, kravene 

angitt i tillegg 5 til vedlegg III til direktiv 97/68/EF, 

c)  når det gjelder prøvingsutstyr, kravene angitt i vedlegg III til direktiv 97/68/EF.» 

3)  I artikkel 7 skal nr. 2 lyde: 

«2.  For at en alternativ typegodkjenning skal anerkjennes som likeverdig med en godkjenning i henhold til denne 

forordning, skal produsenten, i tillegg til kravene nevnt i nr. 1, gi lik tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold 

av kjøretøyer, som fastsatt i kapittel XV i forordning (EU) nr. 167/2013 og artikkel 8 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014(*). 

 ___________  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 om utfylling og endring av europa-

parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med 

henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 364 av 18.12.2014, s. 1).» 

4)  Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Måling av utvendig lydnivå 

1.  Den tekniske instansen skal måle utvendig lydnivå på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T med luftfylte 

dekk og i gruppe C med drivbelter i bevegelse med sikte på typegodkjenning, i samsvar med prøvingsforholdene og 

prøvingsmetodene angitt i nr. 1.3.1 i vedlegg III. 

2.  Prøvingsforholdene og prøvingsmetodene angitt i nr. 1.3.2 i vedlegg III skal også anvendes på stillestående jordbruks- 

og skogbrukskjøretøyer i gruppe T og C med drivbelter, og resultatene skal registreres av den tekniske instansen i samsvar 

med bestemmelsene i nr. 1.3.2.4 i vedlegg III. 

3.  Den tekniske instansen skal måle utvendig lydnivå på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe C med beltekjeder 

med sikte på typegodkjenning, i samsvar med prøvingsforholdene og -metodene for prøving ved stillestående angitt i 

nr. 1.3.2 i vedlegg III.  
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4.  Prøvingsforholdene og prøvingsmetodene angitt i nr. 1.3.3 i vedlegg III skal anvendes på jordbruks- og skogbruks-

kjøretøyer i gruppe C med beltekjeder, og resultatene skal registreres av den tekniske instansen.» 

5)  Artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

Krav til framdriftsytelse 

Ved vurdering av jordbruks- og skogbrukskjøretøyers framdriftsytelse skal det foretas målinger av nettoeffekt, motorens 

dreiemoment og spesifikt drivstofforbruk i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120, endringsserie 01.» 

6)  I artikkel 11 nr. 4 skal første punktum lyde: 

«Med hensyn til typegodkjenning skal datoene angitt i artikkel 9 nr. 3 bokstav c) og d) og artikkel 9 nr. 4 bokstav a) i 

direktiv 97/68/EF for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T2, T4.1 og C2, som definert i artikkel 4 nr. 3, 6 og 9 i 

forordning (EU) nr. 167/2013, og som er utstyrt med motorer i kategori L–R, utsettes med tre år.» 

7)  Artikkel 12 skal lyde: 

«Artikkel 12 

Framgangsmåter for EU-typegodkjenning 

Med forbehold for artikkel 11 og dersom en produsent anmoder om det, kan de nasjonale myndighetene ikke med 

begrunnelse i utslipp fra kjøretøyer nekte å gi EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av en ny kjøretøy- eller 

motortype eller forby registrering, salg eller ibruktaking av et nytt kjøretøy og salg eller bruk av nye motorer, dersom det 

aktuelle kjøretøyet eller de aktuelle motorene er i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013 og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/504(*). 

 _________  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 85 av 28.3.2015, s. 1).» 

8)  I artikkel 14 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 med hensyn til utslipp av forurensende stoffer, skal medlemsstatene på anmodning fra 

produsenten og forutsatt at en godkjenningsmyndighet har gitt den relevante tillatelsen til ibruktaking, tillate at et begrenset 

antall kjøretøyer med motorer som oppfyller kravene i artikkel 9 i direktiv 97/68/EF, bringes i omsetning i henhold til en 

fleksibel ordning, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg V til denne forordning.» 

9)  Vedlegg I–IV endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endringer av delegert forordning (EU) 2015/68 

I delegert forordning (EU) 2015/68 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Første punktum og innledningen skal lyde: 

«I denne forordning får definisjonene i artikkel 2 og vedlegg XII og XXXIII til delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208(*) anvendelse. Videre menes med: 

 __________  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208 av 8. desember 2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på 

godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 42 av 17.2.2015, s. 1).»  
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b)  Nr. 5 skal lyde: 

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

av styreledninger, mateledninger og tilleggsledninger mellom traktor og tilhenger, og som forbinder disse funk-

sjonelt ved hjelp av mekaniske, hydrauliske, pneumatiske eller elektriske midler eller ved en kombinasjon av 

disse; når bremsekraften tas fra eller forsterkes av en kraftkilde som er uavhengig av føreren, skal energireserven i 

anlegget anses som en del av overføringsinnretningen,» 

c)  Nr. 17 oppheves. 

d)  Nye nr. 37 og 38 skal lyde: 

«37) «energikilde» en innretning som leverer den energien som kreves for å aktivere bremsene, enten direkte eller 

indirekte gjennom en energilagringsinnretning, 

38) «energilagringsinnretning» en innretning som lagrer den energien som energikilden leverer for å aktivere eller 

løse bremsene.» 

2)  Vedlegg I–V, VII, VIII, IX, XI, XII og XIII endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 5 

Endringer av delegert forordning (EU) 2015/208 

I delegert forordning (EU) 2015/208 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 5 skal lyde: 

«5) «dekk som normalt er montert» den eller de typene dekk som produsenten leverer den aktuelle kjøretøytypen med, 

og som er angitt i opplysningsdokumentet som det er fastsatt en mal for i artikkel 2 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/504(*), 

 ___________  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av 

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

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 85 av 28.3.2015, s. 1).» 

b)  Nr. 6 skal lyde: 

«6) «belter som normalt er montert» den eller de typene belter som produsenten leverer den aktuelle kjøretøytypen 

med, og som er angitt i opplysningsdokumentet som det er fastsatt en mal for i artikkel 2 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 2015/504,» 

c)  Nr. 12 skal lyde: 

«12) «lastet kjøretøy» et kjøretøy lastet med største teknisk tillatte totalmasse,» 

d)  Nytt nr. 13 skal lyde: 

«13) «førerhus» den konstruksjonen som omgir føreren i form av en fysisk barriere, og som hindrer fri passasje av luft 

utenfra til førerens oppholdsområde.» 

2)  I artikkel 5 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Målemetodene og prøvingsresultatene skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten i det formatet for prøvings-

rapporter som er angitt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

3)  Vedlegg I, III, V, VII, X, XII–XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXV–XXXI, XXXIII og XXXIV endres i samsvar med ved-

legg V til denne forordning. 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  På rad nr. 6 innsettes følgende forkortelse i cellen i kolonnen «Henvisning til rettsakt»: 

«RVFSR». 

2)  På rad nr. 9 skal teksten i kolonnen for kjøretøygruppe T3a erstattes med «X». 

3)  På rad nr. 17 skal teksten i kolonnen for kjøretøygruppe T3b erstattes med «X». 

4)  På rad nr. 23 skal teksten i kolonnene for kjøretøygruppe T3a og T3b erstattes med «X». 

5)  På rad nr. 30 skal teksten i kolonnene for kjøretøygruppe Ca og Cb erstattes med «X». 

6)  På rad nr. 34 innsettes følgende bokstav i cellen i kolonnen for kjøretøygruppe T3b: 

«X». 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg III, V, VIII, IX, X, XIII–XVIII, XXI–XXIV, XXVI og XXIX til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres 

følgende endringer: 

1)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 5.2 skal tabell 1 lyde: 

«Tabell 1 

Liste over krav som kan omfattes av virtuell prøving 

Henvisning til 

delegert rettsakt 
Vedlegg nr. Krav Begrensninger/merknader 

Forordning (EU) 

nr. 1322/2014 

IX Fortsatt eller ikke fortsatt rulling for en 

smalsporet traktor med velteramme 

montert foran førersetet dersom den 

velter til siden 

Avsnitt B4 

Forordning (EU) 

nr. 1322/2014 

XV Krav som gjelder manøvreringsrom og 

atkomst til førerplassen 

Bare krav knyttet til dimensjoner og 

plassering 

Forordning (EU) 

2015/208 

VII Krav til synsfelt og vindusviskere Bare krav knyttet til dimensjoner, 

plassering og synlighet 

Forordning (EU) 

2015/208 

IX Krav til speil Bare krav knyttet til dimensjoner, 

plassering og synlighet 

Forordning (EU) 

2015/208 

XII Krav til lysanlegg Bare krav knyttet til dimensjoner, 

plassering og synlighet i nr. 5 og 6 (med 

unntak av kolorimetriske og 

fotometriske krav) 

Forordning (EU) 

2015/208 

XIII Krav til beskyttelse av passasjerer, 

herunder innvendig utstyr, hodestøtter, 

bilbelter og kjøretøyets dører 

Del 2 

Bare krav knyttet til dimensjoner, 

herunder formdetaljer og plassering 

Forordning (EU) 

2015/208 

XIV Krav til kjøretøyets ytre og tilbehør Bare krav knyttet til dimensjoner, 

herunder formdetaljer og plassering» 

b)  Nr. 6.2.2 skal lyde: 

«6.2.2.  Validering av den matematiske modellen 

Den matematiske modellen skal valideres sammenholdt med de faktiske prøvingsvilkårene. Det skal utføres en 

fysisk prøving for å sammenligne resultatene som ble oppnådd ved bruk av den matematiske modellen, med 

resultatene fra en fysisk prøving. Det skal dokumenteres at prøvingsresultatene er sammenlignbare. For dette 

formål skal produsentene framlegge for den tekniske instansen en korrelasjonsrapport som inneholder opp-

lysninger om den matematiske modellen og en sammenligning mellom resultatene som ble oppnådd med 

denne modellen, og resultatene som ble oppnådd ved fysisk prøving i samsvar med ordningen fastsatt i nr. 6.1. 

Produsenten eller den tekniske instansen skal utarbeide en valideringsrapport som bekrefter den matematiske 

modellens samsvar, og skal framlegge den for godkjenningsmyndigheten. Enhver endring av den matematiske 

modellen eller programvaren som vil kunne gjøre valideringsrapporten ugyldig, skal meddeles godkjennings-

myndigheten, som kan kreve at det utføres en ny validering. Flytskjemaet for valideringsprosessen er vist i 

figur 1 i nr. 7.» 
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c)  Nye nr. 6.2.7 og 6.2.8 skal lyde: 

«6.2.7.  Framgangsmåte for godkjenning ved bruk av virtuell prøving 

 Samsvar med kravene angitt i tabell 1 i nr. 5.2 kan dokumenteres ved hjelp av virtuell prøving bare dersom 

prøvingen utføres i samsvar med en matematisk modell som er validert i samsvar med kravene i nr. 6.2.2. 

Modellens anvendelighet og begrensninger skal avtales med den tekniske instansen og skal godkjennes av 

godkjenningsmyndigheten. 

6.2.8.  Prøvingsrapport for virtuell prøving 

Den tekniske instansen skal utarbeide en prøvingsrapport med resultatene av den virtuelle prøvingen. Prøvings-

rapporten skal være i samsvar med korrelasjonsrapporten og valideringsrapporten og skal inneholde minst 

følgende elementer: oppbygging av en virtuell prototyp, inndata for simuleringen og simuleringsresultatene 

sammenlignet med de tekniske kravene.» 

2)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 4.4 skal lyde: 

«4.4.  Nr. 4.1.2 får anvendelse fra 1. juli 2021. 

 Produsenter av kjøretøyer i gruppe R og S som ikke bruker diagnoseverktøy eller fysisk eller trådløs kommuni-

kasjon med den eller de innebygde elektroniske styreenhetene i forbindelse med diagnose eller omprogram-

mering av sine kjøretøyer, unntas imidlertid fra forpliktelsene angitt i nr. 4.1.2.» 

b)  Nr. 6.2 skal lyde: 

«6.2.  Kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er omfattet av nr. 6.1, skal oppføres på 

produsentens nettsted for opplysninger om reparasjon og vedlikehold.» 

c)  I tillegg 1 skal nr. 2.5 og nr. 2.5.1–2.5.4 lyde: 

«2.5.  Omprogrammering og diagnose av styreenheter med sikte på rekalibrering etter en reparasjon eller opplasting av 

programvare til en erstatnings-ECU, eller omkoding eller reinitialisering av reservedeler eller -komponenter, skal 

kunne foretas ved hjelp av allment tilgjengelig maskinvare. 

2.5.1.  Omprogrammering og diagnose (PC-VCI-kommunikasjonsgrensesnitt) skal fra 1. juli 2021 skje i samsvar med 

ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210. 

 Første ledd får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2023 på følgende produsenter: 

a)  produsenter av kjøretøyer i gruppe R og S, 

b)  produsenter av kjøretøyer i gruppe T og C hvis produksjon er lavere enn grenseverdiene angitt i nr. 6.1 i 

dette vedlegg, 

c)  produsenter av systemer, komponenter eller separate tekniske enheter hvis produksjon er lavere enn 

grenseverdiene angitt i nr. 6.1 i dette vedlegg. 

2.5.2.  Ethernet, seriekabel eller LAN-grensesnitt og andre medier som CD, DVD eller lagringsinnretninger med 

halvledere kan også brukes, men på det vilkåret at det ikke kreves kommunikasjonsprogramvare (f.eks. drivere 

eller programtillegg) og -maskinvare som er underlagt eiendomsrett. For å validere kompatibiliteten mellom det 

produsentspesifikke programmet og grensesnittene for kjøretøykommunikasjon (vehicle communication 

interfaces, VCI), som er i samsvar med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210, skal produsenten tilby 

enten en validering av uavhengig utviklede grensesnitt eller de opplysninger og utlån av eventuelt særskilt 

maskinvare som kreves for at en grensesnittprodusent selv skal kunne gjøre en slik validering. Vilkårene nevnt i 

artikkel 55 i forordning (EU) nr. 167/2013 får anvendelse på avgifter for slik validering eller for opplysninger 

og maskinvare. 

2.5.3.  Sameksistens mellom kjøretøyprodusentenes programvare skal sikres fra 1. juli 2021. 

 Første ledd får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2023 på følgende produsenter: 

a)  produsenter av kjøretøyer i gruppe R og S, 
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b)  produsenter av kjøretøyer i gruppe T og C hvis produksjon er lavere enn grenseverdiene angitt i nr. 6.1 i 

dette vedlegg, 

c)  produsenter av systemer, komponenter eller separate tekniske enheter hvis produksjon er lavere enn 

grenseverdiene angitt i nr. 6.1 i dette vedlegg. 

2.5.4.  For å sikre kommunikasjonen mellom kjøretøyet og diagnoseverktøyene får følgende standarder anvendelse på 

de fysiske uttakene for diagnoseverktøy mellom VCI og kjøretøyet: SAE J1939-13, ISO 11783-2, ISO 15031-3 

og ISO 13400-4.» 

3)  I vedlegg VIII erstattes figur 4.3.b med følgende figur: 

«Figur 4.3.b 

Veltevern med to stolper 

 

FORKLARING: 

1 – Setets indekspunkt (SIP) 

2 – SIP, midtplan i lengderetningen 

3 – Punkt for andre belastningspåføring i lengderetningen, foran eller bak 

4 – Punkt for belastningspåføring i lengderetningen, foran eller bak» 

4)  I vedlegg IX avsnitt B1 skal nr. 3.1.4.3.3 lyde: 

«3.1.4.3.3.  Dataprogrammet (BASIC) som brukes til å fastslå om en smalsporet traktor med veltevern montert foran, 

fortsetter å rulle eller stopper å rulle dersom den velter til siden, er beskrevet i avsnitt B4 med eksempel  

6.1–6.11.» 

5)  I vedlegg X avsnitt B2 skal nr. 4.2.1.6 i lyde: 

«4.2.1.6.  Ytterligere slagprøving 

Dersom det under slagprøving oppstår brudd eller sprekker som ikke kan anses som ubetydelige, skal det utføres 

en ny lignende prøving, men med en fallhøyde på: 

H’ = (H 10– 1) (12 4a) (1 2a)– 1 

umiddelbart etter slagprøvingen som forårsaket disse bruddene eller sprekkene, der «a» angir forholdet mellom 

den varige deformasjonen (Dp) og den elastiske deformasjonen (De): 

a = Dp/De 

målt i slagpunktet. Den ytterligere varige deformasjonen som forårsakes av det andre slaget, skal ikke være 

større enn 30 % av den varige deformasjonen som er forårsaket av det første slaget.  
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For å kunne utføre den ytterligere prøvingen, er det nødvendig å måle den elastiske deformasjonen under alle 

slagprøvingene.» 

6)  I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3.  Måleapparat 

Det skal brukes en lydnivåmåler med høy presisjon og kvalitet som oppfyller kravene i Den internasjonale 

elektrotekniske standardiseringsorganisasjons standard IEC 61672-1:2013 «Electroacoustics - Sound level 

meters - Part 1: Specifications». Målingene skal utføres med et frekvensveienettverk som er i samsvar med 

kurve A og innstilt på å gi langsom reaksjon som beskrevet i IEC-publikasjonen.» 

b)  Nye nr. 1.3.1, 1.3.2 og 1.3.3 skal lyde: 

«1.3.1.  Utstyret skal kalibreres ofte og om mulig før hver målingsserie. 

1.3.2.  I prøvingsrapporten skal det gis en hensiktsmessig teknisk beskrivelse av måleutstyret. 

1.3.3.  Ved variable måleresultater skal det tas et gjennomsnitt av de høyeste verdiene.» 

c)  I nr. 2.2.1 skal annet ledd lyde: 

 «Mikrofonens membran skal peke forover, og midten av mikrofonen skal være 790 mm over og 150 mm foran setets 

referansepunkt (S) som beskrevet i tillegg 8 til vedlegg XIV. Mikrofonen skal ikke utsettes for unødige vibrasjoner.» 

d)  I nr. 3.2.1 skal annet ledd lyde: 

 «Mikrofonens membran skal peke forover, og midten av mikrofonen skal være 790 mm over og 150 mm foran setets 

referansepunkt (S) som beskrevet i tillegg 8 til vedlegg XIV. Mikrofonen skal ikke utsettes for unødige vibrasjoner.» 

7)  I vedlegg XIV gjøres følgende endringer: 

a)  I tabellen i nr. 1.14 skal første rad lyde: 

«Klasse I traktorer med en egenvekt på inntil 3 600 kg» 

b)  I nr. 2.6.2 skal første strekpunkt lyde: 

«—  ved lengdemålinger: ± 0,5 %,» 

c)  Nr. 3.5.3.2.7 skal lyde: 

«3.5.3.2.7.  Målingene ved setefestet og på selve setet skal utføres under samme kjøring. 

Til måling og registrering av vibrasjonene skal det benyttes et akselerometer, en målingsforsterker og en 

magnetbåndopptaker, et elektronisk datainnsamlingssystem eller en vibrasjonsmåler med direkteavlesning. 

Spesifikasjonene angitt i nr. 3.5.3.3.2–3.5.3.3.6 får anvendelse på disse instrumentene.» 

d)  Nr. 3.5.3.3.4 skal lyde: 

«3.5.3.3.4.  Magnetbåndopptaker eller elektronisk datainnsamlingssystem 

 Dersom en båndopptaker eller et elektronisk datainnsamlingssystem benyttes, skal den eller det ha en 

største gjengivelsesfeil på ± 3,5 % i frekvensbåndet 1–80 Hz, herunder endringer i båndhastighet ved 

avspilling med sikte på analyse.» 

e)  Nytt avsnitt 4 skal lyde: 

«4. Tilleggsvilkår for EU-typegodkjenning av et sete 

 Dersom et sete skal gis EU-typegodkjenning, skal det i tillegg til å oppfylle kravene angitt i avsnitt 2 og 3, oppfylle 

følgende vilkår: 

a)  innstillingsområdet etter førerens vekt går fra minst 50 til 120 kg, 

b)  endringen i hellingsvinkelen som måles ved prøving av sidestabilitet, overstiger ikke 5o,  
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c)  ingen av de to verdiene som er nevnt i nr. 3.5.3.3.7.2, overstiger 1,25 m/s2, 

d)  forholdet nevnt i nr. 3.5.7.4 og 3.5.7.5 overstiger ikke verdien 2.» 

f)  I tillegg 5 skal fotnote (2) lyde: 

«(2)  Hellingen bakover for seteputens overflate skal være 3–12o i forhold til horisontalplanet målt med en 

belastningsinnretning i samsvar med tillegg 8. For denne klassen er valg av hellingsvinkel avhengig av 

sittestillingen.» 

g)  I tillegg 8 skal nytt nr. 2.1 lyde: 

«2.1.  Plassering av setet 

I vedlegg XV skal setets referansepunkt (S) beregnes med setet i bakerste posisjon i lengderetningen og i 

høydeinnstillingens midtstilling. Seter med fjæring, enten fjæringen kan innstilles etter førerens vekt eller ikke, 

skal innstilles slik at setet befinner seg i midtpunktet for fjærvandringen.» 

8)  I vedlegg XV gjøres følgende endringer: 

a)  I tabellen i nr. 4.2 skal tredje rad lyde: 

«høydeklaring: minst 125 mm» 

b)  I nr. 4.2.1 skal annet punktum lyde: 

 «Den vertikale og horisontale avstanden fra ett trinn til det neste skal være minst 150 mm, men en toleranse på 20 mm 

mellom trinnene er tillatt.» 

c)  I tillegg 1 erstattes figur 6 med følgende figur: 

«Figur 6 

(Kilde: EN ISO 4254-1 nr. 4.7) 
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9)  I vedlegg XVI gjøres følgende endringer i tabell 1 i nr. 1: 

a)  Annen rad skal lyde: 

«ISO 500-1:2014(*) X – X1) X1) X1) X» 

b)  Fotnote (***) utgår. 

10)  I vedlegg XVII skal nr. 2.6 lyde: 

«2.6.  Følgende sikringsinnretninger skal være godt festet enten til traktorfestet eller til verneinnretningen: 

a)  innretninger til å holde på plass koplingsanordninger med hurtigutløsing, 

b)  komponenter i verneinnretninger som kan åpnes uten verktøy.» 

11)  I vedlegg XVIII skal nr. 3.4 lyde: 

«3.4.  Prøvingsresultat 

 Krav til godkjenning 

 Under påvirkning av kreftene angitt i nr. 3.1 og 3.2 kan varig deformasjon av en systemkomponent og festeområdet 

aksepteres. Det skal imidlertid ikke forekomme feil som medfører utløsning av bilbeltet, setefestet eller seteinn-

stillingens låsemekanisme. 

 Setets justerings- eller låseinnretning trenger ikke være funksjonsdyktig etter påføring av prøvingsbelastningen.» 

12)  I vedlegg XXI skal nr. 2.2 lyde: 

«2.2.  De delene av eksosrøret som kan nås av føreren ved normal drift av traktoren, som beskrevet i nr. 6 i vedlegg XVII, 

skal beskyttes med en avskjerming, vern eller gitre for å unngå faren for utilsiktet kontakt med varme overflater.» 

13)  I vedlegg XXII gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal bokstav ag) lyde: 

«ag)  opplysninger om smørepunktenes plassering, sikker smøring og smøringsintervaller (daglig/månedlig/årlig),» 

b)  I nr. 3 skal bokstav g) lyde: 

«g)  opplysninger om største løftekapasitet for løftemekanismen med trepunktsoppheng og opplysninger om hvordan 

løftemekanismen med trepunktsoppheng skal festes sideveis og vertikalt ved kjøring på vei,» 

c)  I nr. 3 skal bokstav l) lyde: 

«l)  opplysninger om bruk av redskaper med kraftuttaksaksler, og opplysninger om at den teknisk mulige hellingen på 

akslene avhenger av formen og størrelsen på hovedvernet og frisonen, herunder anvisninger og særlige advarsler i 

forbindelse med 

i)  tilkopling og frakopling av kraftuttak, 

ii)  bruk av verktøy eller maskiner som er tilkoplet det bakmonterte kraftuttaket, 

iii)  dersom det er relevant, bruk av kraftuttak av type 3 med reduserte dimensjoner, og konsekvensene og farene 

som følge av redusert dimensjon på vernet,» 

14)  I vedlegg XXIII gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1.2 skal første punktum lyde: 

 «Betjeningsinnretningene skal oppfylle de tilsvarende gjeldende kravene angitt i nr. 1.2.1–1.2.4 med hensyn til 

montering, plassering, bruk og identifisering av betjeningsinnretninger.» 
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b)  I nr. 1.2.3 skal annet ledd lyde: 

«For ikke å forvirre føreren skal koplings-, bremse- og gasspedalen ha samme virkemåte og være plassert som i en 

motorvogn, unntatt når det gjelder 

a)  kjøretøyer utstyrt med sadel og styre, som anses å oppfylle kravene i EN 15997:2011 når det gjelder betjening av 

gasspjeld og manuell clutch, 

b)  kjøretøyer i gruppe T eller C som krever vedvarende aktivering av høyre pedal for å holde dem i bevegelse (f.eks. 

kjøretøyer med gasspedal og kontinuerlig variabel kraftoverføring, eller kjøretøyer med to pedaler til kjøring 

framover og rygging og hydrostatisk kraftoverføring), 

c)  kjøretøyer i gruppe C med en høyeste konstruksjonshastighet på under 15 km/t og utstyrt med håndbetjente spaker 

til betjening av differensialstyring.» 

c)  Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1.  Symbolene som brukes til identifisering av betjeningsinnretningene, skal oppfylle kravene angitt i avsnitt 1 i 

vedlegg XXVI.» 

d)  Nr. 3.1.1 skal lyde: 

«3.1.1.  For et kjøretøy med hydrostatisk kraftoverføring eller kraftoverføring med en hydrostatisk komponent skal 

kravet angitt i nr. 3.1 om at motoren kan startes bare når clutchmekanismen er frakoplet, forstås som at 

motoren kan startes bare dersom girvelgeren er i fristilling eller er uten trykk.» 

e)  Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2.  Dersom en fører som står på bakken (f.eks. ved siden av traktoren), kan starte motoren og samtidig oppfylle 

kravene som garanterer en sikker start av motoren i samsvar med nr. 3.1, skal ytterligere én betjenings-

innretning aktiveres for å starte motoren.» 

f)  Nytt nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3.  Startmotorens terminaler skal beskyttes for å hindre parallellkopling av magnetspolene ved hjelp av enkle 

verktøy (f.eks. en skrutrekker).» 

g)  Nr. 7.3 skal lyde: 

«7.3.  Det skal alltid være mulig å stenge av kraftuttaket fra førerplassen. Dette kravet får også anvendelse på 

tilknyttede utvendige betjeningsinnretninger for kraftuttaket, dersom slike er montert. Avstengingsfunksjonen 

skal alltid overstyre andre betjeningsinnretninger.» 

h)  Nr. 7.4 skal lyde: 

«7.4.  Tilleggskrav til kraftuttakets utvendige betjeningsinnretninger, dersom slike er montert» 

i)  Nytt nr. 12 skal lyde: 

«12. Virtuelle terminaler 

 Betjeningsinnretninger tilknyttet virtuelle terminaler skal oppfylle kravene angitt i vedlegg B til ISO 

15077:2008.» 

15)  I vedlegg XXIV gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3.  Fleksible hydraulikkslanger skal lett kunne identifiseres og være permanent merket i samsvar med kravene 

angitt i nr. 13 i ISO 17165-1:2007.» 

b)  Nr. 4.2 skal lyde: 

«4.2.  Smørepunktene skal være tydelig merket på kjøretøyet med symboler, bilder, piktogrammer eller fargekoder, 

og plassering av og bruksanvisning for disse skal være angitt i brukerhåndboken.» 
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16)  I vedlegg XXVI gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnitt 3 skal lyde: 

«3. Hydrauliske koplinger 

 Hydraulikkventiler og koplinger på hydraulikkventilene bak, foran og på siden av traktoren samt strømnings-

retning og funksjonsinnstilling skal identifiseres med fargekoder og/eller tall på holdbare etiketter som er mot-

standsdyktige mot olje, drivstoff, slitasje og kjemiske agenser, for eksempel gjødsel. Plassering og identifisering 

av og bruksanvisning for disse skal være angitt i brukerhåndboken.» 

b)  Avsnitt 5 skal lyde: 

«5. Ytterligere varslingssignaler med hensyn til bremsing 

 Traktorer skal ha optiske varslingssignaler for bremsefeil og -svikt i samsvar med nr. 2.2.1.29.1.1–2.2.1.29.2.1 i 

vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68(*) 

 __________  

(*) 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 (EUT L 17 av 23.1.2015, s. 1).» 

17)  I vedlegg XXIX skal avsnitt 2 lyde: 

«2. Krav til førerhuset 

2.1.  Kjøretøyer i gruppe T og C som er utstyrt med førerhus, skal oppfylle kravene i standard EN 15695-1:2009. 

2.2.  Kjøretøyer i gruppe T og C som ifølge produsenten gir vern mot farlige stoffer, skal være utstyrt med et førerhus av 

nivå 2, 3 eller 4 i samsvar med definisjonen og kravene i standard EN 15695-1:2009 (for eksempel skal et kjøretøy 

som gir vern mot plantevernmidler som avgir damp som kan være farlig eller skadelig for føreren, ha et førerhus av 

nivå 4).» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg I–IV til delegert forordning (EU) 2015/96 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.2 og 2.3 skal lyde: 

«2.2.  Søknaden om typegodkjenning skal ledsages av opplysningsmappen i samsvar med artikkel 2 og 6 i gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/504. 

2.3.  En motor som er i samsvar med kjennetegnene for «motortype» eller «representativ motor» som beskrevet i 

vedlegg I og II til direktiv 97/68/EF, skal innleveres til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta 

typegodkjenningsprøvingene.» 

b)  I avsnitt 4 skal tredje ledd lyde: 

 «Opplysningsdokumentene i forbindelse med typegodkjenning skal være i samsvar med artikkel 2 i gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/504.» 

c)  Avsnitt 6 skal lyde: 

«6. Produksjonssamsvar 

I tillegg til bestemmelsene i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikkel 7 i delegert forordning (EU) 

nr. 1322/2014 og vedlegg IV til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 skal produksjonssamsvar for motorer 

kontrolleres i samsvar med bestemmelsene i del 5 i vedlegg I til direktiv 97/68/EF.» 

d)  Avsnitt 8 skal lyde: 

«8. Markedstilsyn 

Idet det tas hensyn til artikkel 7 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal det foretas markedstilsyn i samsvar med 

artikkel 4, 6 og 10 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 og vedlegg III, V og IX til gjennomførings-

forordning (EU) 2015/504.» 

e)  I tillegget gjøres følgende endringer: 

i)  I nr. 1 skal bokstav c) lyde: 

«c)  EU-typegodkjenningsmerke i samsvar med artikkel 5 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

ii)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  Den nøyaktige plasseringen av motormerkingen skal angis i opplysningsdokumentet, i samsvar med artikkel 2 

i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.1.2 og 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.2.  Den skal ledsages av opplysningsdokumentet i samsvar med artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) 

2015/504. 

2.1.3.  Produsenten skal innlevere en motor for et jordbruks- og skogbrukskjøretøy som er i samsvar med kjenneteg-

nene for «motortype» eller «representativ motor» i samsvar med vedlegg I til denne forordning og vedlegg II 

til direktiv 97/68/EF, til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene.»  
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b)  Nr. 2.2.2 skal lyde: 

«2.2.2.  Den skal ledsages av opplysningsdokumentet i samsvar med artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) 

2015/504 og en kopi av EU-typegodkjenningsdokumentet for motoren eller motorfamilien og eventuelt for 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er montert i typen jordbruks- og skogbrukskjøretøy.» 

c)  Nr. 3.2.1 og 3.2.2 skal lyde: 

«3.2.1.  Innsugingsundertrykket skal ikke overstige det høyeste tillatte innsugingsundertrykket som er angitt for den 

typegodkjente motoren. 

3.2.2.  Mottrykket i eksosen skal ikke overstige det høyeste tillatte mottrykket som er angitt for den typegodkjente 

motoren.» 

d)  Nytt nr. 3.2.3 skal lyde: 

«3.2.3.  Særlige vilkår for monteringen av motoren i kjøretøyet i samsvar med motorens typegodkjenningsdokument.» 

e)  Avsnitt 4 skal lyde: 

«4. Godkjenning 

For ethvert jordbruks- eller skogbrukskjøretøy som er utstyrt med en motor som det er utstedt et EU-typegod-

kjenningsdokument for i samsvar med vedlegg I til denne forordning eller et likeverdig typegodkjennings-

dokument i samsvar med vedlegg IV til denne forordning, skal det utstedes et EU-typegodkjenningsdokument i 

samsvar med vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

3)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.3.1.1 skal lyde: 

«1.3.1.1.  Den jevne hastigheten før kjøretøyet nærmer seg linje AA’ skal være ¾ av høyeste konstruksjonshastighet 

(vmax) som angitt av produsenten, som kan oppnås på høyeste gir, beregnet ved bruk på vei.» 

b)  I nr. 1.3.1.2.3 skal annet punktum lyde: 

 «Dersom denne verdien er minst 1 dB(A) høyere enn det høyeste tillatte lydnivået for den gruppen jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer som prøves, skal det foretas to nye målinger.» 

c)  I nr. 1.3.2.4 første ledd skal annet og tredje punktum lyde: 

 «Motorturtallet skal registreres i samsvar med bestemmelsene i artikkel 9. Jordbruks- og skogbrukskjøretøyets last skal 

også registreres.» 

d)  Nr. 1.3.3 skal lyde: 

«1.3.3.  Bestemmelser om prøving av utvendig lydnivå for kjøretøyer i gruppe C med beltekjeder i bevegelse 

For jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe C som er utstyrt med beltekjeder, skal støy i bevegelse måles 

på ulastede kjøretøyer i driftsferdig stand ved en konstant hastighet på 5 km/t (+/– 0,5 km/t), med motoren ved 

nominelt turtall over et lag med fuktig sand som angitt i nr. 5.3.2 i ISO 6395:2008. Mikrofonen skal plasseres i 

samsvar med bestemmelsene i nr. 1.3.1. Målt støyverdi skal registreres i prøvingsrapporten.» 
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4)  Vedlegg IV skal lyde: 

«VEDLEGG IV 

Anerkjennelse av alternative typegodkjenninger 

Følgende typegodkjenninger og eventuelle godkjenningsmerker anerkjennes å være likeverdige med en godkjenning i henhold 

til denne forordning: 

1.  for motorer i kategori H, I, J og K (trinn IIIA) angitt i artikkel 9 nr. 3a og 3b i direktiv 97/68/EF: 

1.1.  typegodkjenninger i samsvar med nr. 3.1, 3.2 og 3.3 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF, 

1.2.  trinn IIIA-typegodkjenninger i samsvar med i direktiv 97/68/EF, 

2.  for motorer i kategori L, M, N og P (trinn IIIB) angitt i artikkel 9 nr. 3c i direktiv 97/68/EF: 

2.1.  typegodkjenninger i samsvar med nr. 4.1, 4.2 og 4.3 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF, 

2.2.  trinn IIIB-typegodkjenninger i samsvar med i direktiv 97/68/EF, 

3.  for motorer i kategori Q og R (trinn IV) angitt i artikkel 9 nr. 3d i direktiv 97/68/EF: 

3.1.  typegodkjenninger i samsvar med nr. 5.1 og 5.2 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF, 

3.2. trinn IV-typegodkjenninger i samsvar med direktiv 97/68/EF, 

3.3.  typegodkjenninger i samsvar med endringsserie 04 til UN-ECE-reglement nr. 96 for effektområdene Q og R i nr. 5.2.1 i 

nevnte UN-ECE-reglement.» 

 _____  
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VEDLEGG IV 

I vedlegg I–V, VII, VIII, IX, XI, XII og XIII til delegert forordning (EU) 2015/68 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.3, 1.4 og 1.5 oppheves. 

b)  Nr. 2.1.1 skal lyde: 

«2.1.1.  Bremseanleggets komponenter og deler» 

c)  Nr. 2.1.1.1 og 2.1.1.2 skal lyde: 

«2.1.1.1.  Bremseanleggets komponenter og deler skal være konstruert, oppbygd og montert slik at kjøretøyet ved 

normal bruk og til tross for vibrasjoner det måtte utsettes for, kan oppfylle kravene angitt i dette vedlegg. 

2.1.1.2.  Bremseanleggets komponenter og deler skal særlig være utformet, oppbygd og montert slik at de kan 

motstå de korrosjons- og aldringsfenomenene de utsettes for.» 

d)  Nr. 2.1.1.4 skal lyde: 

«2.1.1.4.  Det er ikke tillatt å montere justerbare ventiler som kan gjøre det mulig for brukeren av kjøretøyet å endre 

bremseanleggets yteevne slik at det i bruk ikke oppfyller kravene i denne forordning. En justerbar ventil 

som bare kan betjenes av produsenten ved bruk av spesialverktøy, eller en forsegling som er beskyttet mot 

ulovlige inngrep, skal være tillatt forutsatt at brukeren av kjøretøyet ikke kan justere denne ventilen, eller at 

justeringer foretatt av brukeren enkelt kan identifiseres av tilsynsmyndighetene.» 

e)  Nr. 2.1.1.5.1, 2.1.1.5.2 og 2.1.1.5.3 skal lyde: 

«2.1.1.5.1.  Dersom kjøretøyer i gruppe Ra med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t og kjøretøyer i 

gruppe Sa av tekniske årsaker ikke kan utstyres med en automatisk lastavhengig bremsekraftregulator, kan 

de utstyres med en innretning som har minst tre ulike innstillinger for styring av bremsekraften. 

2.1.1.5.2.  I det særlige tilfellet at konstruksjonen til en tilhenger i gruppe Ra med en høyeste konstruksjonshastighet 

på høyst 30 km/t og kjøretøyer i gruppe Sa tillater bare to forskjellige lastetilstander, «ulastet» og «lastet», 

kan kjøretøyet bare ha to forskjellige innstillinger for styring av bremsekraften. 

2.1.1.5.3.  Kjøretøyer i gruppe S som ikke har annen last enn nyttelast som består av forbruksmateriale på høyst 10 % 

av summen av største teknisk tillatte masse per aksel.» 

f)  Nr. 2.1.2.3 skal lyde: 

«2.1.2.3.  Parkeringsbremseanlegg 

Parkeringsbremseanlegget skal gjøre det mulig å holde kjøretøyet stillestående i en helling oppover eller 

nedover, også 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 denne 

bremsingen fra førerplassen, med forbehold for kravene i nr. 2.2.2.10 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 traktorens parke-

ringsbremseanlegg, er tilstrekkelig.»  
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g)  I nr. 2.1.5.1.3 første ledd utgår første punktum. 

h)  Nr. 2.1.8.1.2 skal lyde: 

«2.1.8.1.2.  I et bremseanlegg som omfatter en innretning som regulerer lufttrykket i bremseoverføringen som nevnt i 

nr. 6.2 i tillegg I til vedlegg II, plassert i trykkledningen før og etter innretningen, tilgjengelig så nær inn-

retningen 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 ett enkelt trykkprø-

vingsuttak tilsvarende koplingen etter innretningen, nevnt i nr. 2.1.5.1 i dette vedlegg. Disse prøvings-

uttakene skal være plassert slik at de er lette å nå fra bakken eller inne i kjøretøyet.» 

i)  I nr. 2.2.1.1 skal tredje ledd lyde: 

 «For traktorer i gruppe Tb: 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.» 

j)  Nr. 2.2.1.2.6.1 skal lyde: 

«2.2.1.2.6.1.  dersom driftsbremseanlegget aktiveres ved førerens muskelkraft med hjelp av en energikilde eller en 

eller flere energireserver, skal nødbremsevirkningen i tilfelle svikt i denne hjelpekraften kunne oppnås 

ved hjelp av førerens muskelkraft med hjelp av eventuelle energireserver som ikke er berørt av svikten, 

men kraften på betjeningsinnretningen skal ikke overstige de fastsatte maksimumsverdiene.» 

k)  Nr. 2.2.1.6.1 skal lyde: 

«2.2.1.6.1.  Yteevnen til hydrauliske forbindelser og slanger med tilkoplinger når det gjelder kjøretøyer med én 

bremset aksel og automatisk aktivering av driften på alle andre aksler under bremsing 

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

høyeste normale driftstrykket (T) angitt av kjøretøyprodusenten. Slanger med tilkoplinger skal være i 

samsvar med ISO-standard 1402:2009, 6605:2002 og 7751: 1997+A1:2011.» 

l)  I nr. 2.2.1.7 utgår annet punktum. 

m)  I nr. 2.2.1.10 første ledd skal første punktum lyde: 

 «Slitasje på driftsbremsene skal lett kunne etterstilles ved hjelp av et manuelt eller automatisk etterstillingssystem.» 

n)  I nr. 2.2.1.10.1 første ledd skal første punktum lyde: 

 «Dersom innretninger med automatisk slitasjeetterstilling 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 angitt i nr. 2.3 i nevnte vedlegg.» 

o)  I nr. 2.2.1.11.1 skal nytt annet ledd lyde: 

 «I hydrauliske bremseanlegg der den typen væske som brukes til hydraulisk overføring, er den samme som den 

væsken som brukes i andre innretninger i kjøretøyet og oppbevares i en felles beholder, er det også tillatt å kontrollere 

riktig væskenivå med en innretning som krever at beholderen åpnes.» 

p)  I nr. 2.2.1.11.2 skal nytt annet ledd lyde: 

 «I hydrauliske bremseanlegg der den typen væske som brukes til hydraulisk overføring, er den samme som den 

væsken som brukes i andre innretninger i kjøretøyet og oppbevares i en felles beholder, er det også tillatt med 

påvisning av når trykket i den hydrauliske overføringen faller til en viss verdi angitt av produsenten.»  
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q)  I nr. 2.2.1.11.3 skal annet punktum lyde: 

 «Symbolet skal festes høyst 100 mm fra væskebeholdernes påfyllingsåpninger, i samsvar med kravene fastsatt i 

artikkel 24 i delegert forordning (EU) 2015/208.» 

r)  Nr. 2.2.1.13 skal lyde: 

«2.2.1.13.  Traktorer i gruppe Tb med en høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t 

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 parkeringsbremseanlegget, dersom hjelpeinnretningen svikter, om nødvendig sikres 

ved bruk av en energireserve som er uavhengig av den vanligvis benyttede hjelpekraften. Energireserven 

kan være den samme som for driftsbremseanlegget.» 

s)  Nr. 2.2.1.17.3 skal lyde: 

«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 i 

dette vedlegg, skal den styreledningen som ikke er berørt av feilen, automatisk sikre bremsevirkningen 

fastsatt for tilhengeren i nr. 3.2.1 i vedlegg II.» 

t)  Nr. 2.2.1.18.6 skal lyde: 

«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 driftsbremsen er fullt aktivert. Når betjenings-

innretningen for driftsbremsen løses, skal dessuten tilleggsledningen igjen bli trykksatt (se også 

nr. 2.2.2.15.2).» 

u)  I nr. 2.2.1.18.9 skal første punktum lyde: 

 «Traktorer som trekker kjøretøyer i gruppe R eller S som bare kan oppfylle kravene til bremsevirkning for 

driftsbremseanlegget, parkeringsbremseanlegget eller det automatiske bremseanlegget ved hjelp av energi som er 

lagret 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, mottatt av sistnevnte som fastsatt i nr. 2.2.2.15.1.1, med det 

separate varslingssignalet via pol nr. 5 på den elektriske koplingen som er i samsvar med ISO 7638:2003 angitt i 

nr. 2.2.1.29.2.2 (se også nr. 2.2.2.15.1).» 

v)  Nr. 2.2.1.20 skal lyde: 

«2.2.1.20.  Dersom nr. 3.1.3.4 i vedlegg II bare kan oppfylles ved å oppfylle vilkårene angitt i nr. 3.1.3.4.1.1 i 

vedlegg II:» 

w)  Nr. 2.2.1.25.1 oppheves. 

x)  Nr. 2.2.1.26.1.2 skal lyde: 

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

utenfor den eller de elektroniske styreenhetene, med unntak av energitilførselen, skal det fortsatt være 

mulig å aktivere parkeringsbremseanlegget fra førersetet og dermed å holde det lastede kjøretøyet 

stillestående i en helling på 8 % oppover eller nedover.» 

y)  Nr. 2.2.1.26.3 skal lyde: 

«2.2.1.26.3.  Som et alternativ til kravene til parkeringsbremsens bremsevirkning i samsvar med nr. 2.2.1.26.1.2 og 

2.2.1.26.2.1.2, er alternativene angitt i nr. 2.2.1.26.3.1 og 2.2.1.26.3.2 også tillatt.  
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2.2.1.26.3.1  Automatisk aktivering av parkeringsbremseanlegget er tillatt når kjøretøyet står stille, forutsatt at 

bremsevirkningen nevnt i nr. 2.2.1.26.1.2 og 2.2.1.26.2.1.2 oppnås, og at parkeringsbremseanlegget når 

det aktiveres, fortsatt er aktivert uavhengig av tenningsbryterens (startbryterens) stilling. I dette 

alternativet skal parkeringsbremseanlegget løses automatisk så snart føreren setter kjøretøyet i 

bevegelse igjen. 

2.2.1.26.3.2  Når parkeringsbremseanleggets bremser aktiveres fra førersetet ved hjelp av en hjelpekontrollinn-

retning, skal det være mulig å holde det lastede kjøretøyet stillestående i en helling på 8 % oppover 

eller nedover. I dette tilfellet skal kravene i nr. 2.2.1.26.7 også være oppfylt.» 

z)  I nr. 2.2.1.26.5 skal tredje ledd lyde: 

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

nr. 2.2.1.29.4, skal dette lyset brukes til å oppfylle kravet om et rødt lys angitt i første og annet ledd i dette nummer.» 

aa)  Nr. 2.2.1.29.1.1 og 2.2.1.29.1.2 skal lyde: 

«2.2.1.29.1.1.  Et rødt varsellys i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg XXVI i delegert forordning (EU)  

nr. 1322/2014, som angir feil i kjøretøyets bremseanlegg, som angitt i andre numre i dette vedlegg og i 

vedlegg V, VII, IX og XIII, og som hindrer oppnåelse av den fastsatte bremsevirkningen for drifts-

bremsen, eller virkningen av minst en av to uavhengige driftsbremsekretser. 

2.2.1.29.1.2.  Der det er relevant, et gult varsellys i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 29 i delegert forordning 

(EU) nr. 1322/2014, som angir en elektrisk påvist feil i kjøretøyets bremseanlegg, som ikke angis av 

varsellyset nevnt i nr. 2.2.1.29.1.1.» 

bb)  I nr. 2.2.1.29.2 skal første punktum lyde: 

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

elektrisk styringsenhet, skal ha et separat varslingssignal i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 29 i delegert 

forordning (EU) nr. 1322/2014 for å angi en feil i den elektriske styringsenheten til tilhengerens bremseanlegg.» 

cc)  I nr. 2.2.1.29.2.1 skal tredje punktum lyde: 

 «I stedet for å bruke varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 i dette vedlegg og det tilhørende varslingssignalet nevnt i dette 

nummer, kan et separat rødt varsellys i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 29 i delegert forordning (EU) 

nr. 1322/2014, aktiveres i traktoren for å varsle om slike feil ved tilhengerens bremseanlegg.» 

dd)  I nr. 2.2.2.1 skal første punktum lyde: 

 «Kjøretøyer i gruppe R1a og S1a trenger ikke å være utstyrt med driftsbremseanlegg. Kjøretøyer i gruppe R1b og S1b 

der summen av største teknisk tillatte masse per aksel ikke overstiger 750 kg, trenger ikke å være utstyret med 

driftsbremseanlegg.» 

ee)  I nr. 2.2.2.2 skal første punktum lyde: 

 «Kjøretøyer i gruppe R1b og S1b der summen av største teknisk tillatte masse per aksel overstiger 750 kg, og 

kjøretøyer i gruppe R2 skal være utstyrt med et driftsbremseanlegg som enten er gjennomgående, halvt 

gjennomgående eller av påløpstypen.» 

ff)  Nr. 2.2.2.3.1.3 oppheves.  
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gg)  I nr. 2.2.2.15.1.1 skal første ledd lyde: 

 «Når trykket i innretningene for lagring av hydraulisk energi faller under trykket angitt av kjøretøyprodusenten i 

opplysningsmappen, og den påkrevde bremsevirkningen ikke er sikret, skal føreren varsles om dette lave trykket ved 

et separat varslingssignal 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.» 

hh)  I nr. 2.2.2.18 annet ledd skal første punktum lyde: 

 «Disse kjøretøyene skal merkes permanent i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 24 i delegert forordning (EU) 

2015/208, for å angi bremseanleggets funksjon når koplingen som er i samsvar med ISO 7638:2003, er tilkoplet og 

frakoplet.» 

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2. «friksjonsutnyttingskurve» den typiske kurven for forholdet mellom bremsekraft uten rullemotstand og 

normalkraft fra veidekket på en bestemt aksel ved bremsing i forhold til kjøretøyets bremsevirkning.» 

b)  I nr. 2.1.4.2 skal annet ledd lyde: 

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

alle relevante krav i tillegg 1 til dette vedlegg eller, dersom kjøretøyet er utstyrt med ABS, kravene i vedlegg XI.» 

c)  Nr. 2.2.2.2 skal lyde: 

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

motoren utkoplet og en utgangshastighet på 30 km/t. 

Ved aktivering av parkeringsbremsens betjeningsinnretning skal den midlere maksimalretardasjonen og 

retardasjonen umiddelbart før kjøretøyet stopper, ikke være mindre enn 1,5 m/s2. Det samme kravet gjelder 

for hjelpekontrollinnretningen nevnt i nr. 2.2.1.2.4 i vedlegg I. 

Prøvingen skal foretas med lastet kjøretøy. Kraften på bremsebetjeningsinnretningen skal ikke overstige de 

fastsatte verdiene.» 

d)  I nr. 2.3.1.4 skal nytt punktum lyde: 

 «Som et alternativ er det også tillatt å utføre prøvingen med motoren utkoplet, eventuelt mens bremsen er aktivert.» 

e)  Nr. 2.3.2.1 skal lyde: 

«2.3.2.1.  Driftsbremseanlegget på kjøretøyer i gruppe R1, R2, R1, R3a, R4a og S2a og på kjøretøyer i gruppe R3b og 

S2b, der summen av største teknisk tillatte masse per aksel ikke overstiger 10 000 kg, 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. 

Dette kravet kan også anses å være oppfylt for kjøretøyer i gruppe R3a, R4a, S2a og for kjøretøyer i gruppe 

R3b og S2b, der summen av største teknisk tillatte masse per aksel ikke overstiger 10 000 kg, dersom disse 

kjøretøyene har bestått type III-prøving i samsvar med nr. 2.5.» 

f)  Nr. 2.3.4.2 skal lyde: 

«2.3.4.2.  Dersom kjøretøyet kjører med bremsene utkoplet med en konstant hastighet på v = 60 km/t eller tilhengerens 

høyeste konstruksjonshastighet, avhengig av hva som er lavest, og den stabiliserte temperaturen i trom-

lene/skivene ikke øker med mer enn 80 °C, skal gjenværende bremsemoment anses som akseptabelt.»  
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g)  Nr. 2.5.3 skal lyde: 

«2.5.3.  R3b og S2b, der summen av største teknisk tillatte masse per aksel ikke overstiger 10 000 kg.» 

h)  I nr. 3.1.1.2 gjøres følgende endringer: 

i)  Første ledd skal lyde: 

«For en traktor som er godkjent for å trekke et ubremset kjøretøy i gruppe R eller S, skal minste bremsevirkning 

som kreves for kjøretøykombinasjonen i henhold til nr. 3.1.1.2.1, oppnås med den ubremsede tilhengeren koplet til 

traktoren og med den ubremsede tilhengeren lastet til største masse angitt av traktorprodusenten.» 

ii)  I tredje ledd skal siste punktum lyde: 

 «PM + R = kombinasjonens masse (masse PM + angitt masse for ubremset tilhenger PR)» 

i)  I nr. 3.1.3.3 skal nytt strekpunkt lyde: 

«—  i avkjølingsperioden skal parkeringsbremseanlegget ikke justeres manuelt.» 

j)  I nr. 3.1.3.3 skal nytt fjerde ledd lyde: 

 «Statisk prøving av parkeringsbremseanlegget med varme bremser kan utelates dersom parkeringsbremseanlegget 

virker bare på bremseflater som ikke brukes under driftsbremsing.» 

k)  I nr. 3.1.3.4 skal annet ledd lyde: 

 «Dersom dette kravet ikke kan oppfylles på grunn av fysiske begrensninger (f.eks. for begrenset tilgjengelig veigrep til 

at traktoren kan generere tilstrekkelig bremsekraft, eller dersom den rent mekaniske virkningen av traktorens parke-

ringsbremseanlegg som fastsatt i nr. 3.1.3.1, ikke er tilstrekkelig til å holde kjøretøykombinasjonen), skal det anses å 

være oppfylt dersom det alternative kravet i nr. 3.1.3.4.1 i dette vedlegg sammen med nr. 2.2.1.20 i vedlegg I er 

oppfylt.» 

l)  Nr. 3.1.3.4.1, 3.1.3.4.1.1 og 3.1.3.4.1.2 skal lyde: 

«3.1.3.4.1.  Kravet i nr. 3.1.3.4 anses å være oppfylt når vilkårene angitt i nr. 3.1.3.4.1.1 er oppfylt når det gjelder en 

tilhenger med driftsbrems, eller når vilkårene angitt i nr. 3.1.3.4.1.2 er oppfylt når det gjelder en ubremset 

tilhenger eller en tilhenger med påløpsbrems. 

3.1.3.4.1.1.  Selv om traktorens motor ikke er i gang, står kombinasjonen med største tillatte masse stille i den fastsatte 

hellingen når føreren ved aktivering av en enkelt betjeningsinnretning fra førersetet har aktivert traktorens 

parkeringsbremseanlegg og tilhengerens driftsbremseanlegg eller bare traktorens parkeringsbremseanlegg. 

3.1.3.4.1.2.  Traktorens parkeringsbremseanlegg kan holde traktoren stillestående når den er koplet til en ubremset 

tilhenger eller en tilhenger med påløpsbrems som har en masse tilsvarende største «kombinasjonens 

masse PM+R» som nevnt i prøvingsrapporten. Denne massen skal bestemmes slik: 

a)  for en ubremset tilhenger: PM+R = kombinasjonens masse (masse PM + angitt masse for ubremset 

tilhenger PR) i samsvar med nr. 3.1.1.2, 

b)  for en tilhenger med påløpsbrems: PM+R = kombinasjonens masse (masse PM + angitt masse for 

tilhenger med påløpsbrems som angitt av produsenten). 

 PM = traktorens masse (eventuelt med eventuell ballast og/eller støttelast eller begge deler).»  
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m)  I nr. 3.2.1.3 skal femte ledd lyde: 

 «Prøvingshastigheten skal være 60 km/t eller tilhengerens høyeste konstruksjonshastighet, avhengig av hva som er 

lavest.» 

n)  Nr. 3.2.3 skal lyde: 

«3.2.3.  Automatisk bremseanlegg 

Ved prøving av det lastede kjøretøyet ved 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. 2.2.1.17.1 og 2.2.1.18.5 i 

vedlegg I, ikke være mindre enn 13,5 % av den kraften som tilsvarer den største statiske belastningen på 

hjulene. Blokkering av hjulene er tillatt dersom bremsevirkningen overstiger 13,5 %.» 

o)  I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1.1.3 skal lyde: 

«1.1.3.  Kjøretøyer i gruppene nevnt i nr. 1.1.1 og nr. 1.1.2 som er 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 imidlertid også oppfylle alle relevante krav i dette tillegg, med følgende unntak eller 

vilkår:» 

ii)  Nye nr. 1.1.5 og 1.1.6 skal lyde: 

«1.1.5.  Kravene i dette tillegg får anvendelse på bremseanlegg som er utstyrt med dekk med den største 

diameteren som produsenten har fastsatt for den aktuelle kjøretøytypen. 

1.1.6.  Det skal ved beregning godtgjøres at kravene til friksjonsutnytting og kompatibilitet i tilknytning til 

diagram 1, 2 og 3 i dette tillegg er oppfylt.» 

iii)  Avsnitt 3 skal lyde: 

«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: 

z ≥ 0,10 + 0,85 (k – 0,20) 

Bestemmelsene i dette nummer berører ikke kravene i vedlegg II med hensyn til bremsevirkning. 

Dersom imidlertid prøvingene utføres i henhold til bestemmelsene i dette nummer og det oppnås 

høyere bremsevirkning enn det som er fastsatt i vedlegg II, skal bestemmelsene om friksjons-

utnyttingskurver få anvendelse på de områdene av diagram 1 som er avgrenset av de rette linjene 

k = 0,8 og z = 0,8. 

3.1.2.  For alle bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30: 

3.1.2.1.  Friksjonsutnyttingskurvene for hver enkelt aksel ligger mellom to linjer som er parallelle med den 

rette linjen for ideell friksjonsutnytting gitt ved ligningen k = z +/–0,08 som vist i diagram 1, og 

friksjonsutnyttingskurven for bakakselen ved bremsevirkning z > 0,3 oppfyller vilkåret: 

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: 
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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 bremsebetjeningsinnretningen ligge mellom 650 og 850 kPa ved mateledningens 

og den pneumatiske styreledningens tilkoplingspunkter, uansett kjøretøyets belastning. 

3.1.3.2.  For kjøretøyer utstyrt med en elektrisk styreledning skal fullbremsing med driftsbremseanleggets 

betjeningsinnretning 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. Kompatibilitets-

områdene i diagrammene angitt i nr. 3.1.6, 4.1 og 4.2 bør ikke økes utover 750 kPa og/eller den 

tilsvarende digitale belastningsverdien (se ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-2:2003 med 

endring 1:2007). 

3.1.3.4.  Det skal sikres et tilgjengelig trykk ved tilkoplingspunktet til 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 bremseanlegg: 

3.1.4.1.  Ved prøving med energikilden på tomgang og 2/3 av høyeste motorturtall skal en styreledning på 

tilhengersimulatoren (nr. 3.6 i vedlegg III) koples til den hydrauliske styreledningen. Ved fullbrem-

sing med bremsbetjeningsinnretningen 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. 

3.1.4.2.  Disse verdiene skal kunne påvises i traktoren når den er frakoplet tilhengeren. Kompatibilitets-

områdene 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 friksjons-

utnyttingskurvene for for- og bakaksel, beregnet etter følgende formler: 

f1 =  
T1

N1
 =  

T1

F1 + z ∙  
h
E
 ∙ P ∙ g

 

 

f2 =  
T2

N2
 =  

T2

F2 − z ∙  
h
E
 ∙ P ∙ g

 

Kurvene skal avsettes for begge følgende belastningstilstander: 

3.1.5.1.1.  ulastet skal den 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.  Særlige krav for traktorer der alle aksler er fast forbundet (100 % låsing) gjennom allhjulsdrift, eller 

der allhjulsdrift koples inn automatisk under bremsing (100 % låsing) 
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3.1.5.2.1.  Den matematiske kontrollen i henhold til nr. 3.1.5.1 kreves ikke. 

3.1.5.3.  Traktorer med permanent allhjulsdrift som ikke omfattes av nr. 3.1.5.2 

3.1.5.3.1.  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 enten 

samtidig med eller før bakhjulene låses. 

3.1.5.4.  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 som ikke 

er over 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. 

3.1.5.5.  Framgangsmåte for å kontrollere at kravene i nr. 3.1.5.3 er oppfylt 

3.1.5.5.1.  Prøvingen av hjullåsingsrekkefølgen skal utføres med lastet og ulastet kjøretøy på veidekke med et 

adhesjonsnivå som er slik at hjulene på den første akselen låses ved bremsevirkning mellom 0,55 og 

0,8 fra utgangshastigheten som er angitt i nr. 3.1.5.5.2. 

3.1.5.5.2.  Prøvingshastighet: 

0,9 vmax, men ikke over 60 km/t. 

3.1.5.5.3.  Kraften som påføres pedalen, kan overstige tillatt aktiveringskraft i henhold til nr. 3.1.1 i vedlegg II. 

3.1.5.5.4.  Pedalkraften påføres og økes slik at det andre hjulet på kjøretøyet låses mellom 0,5 og 1 sekund etter 

bremseaktiveringen begynte, til begge hjul på en aksel låser seg (andre hjul kan også låses under 

prøvingen, f.eks. dersom det forekommer samtidig låsing). 

3.1.5.5.4.1.  Dersom det under prøvingen med lastet kjøretøy ikke er mulig å låse det andre hjulet innen ett 

sekund, kan denne prøvingen utelates, forutsatt at låsing av hjulene på de vilkårene som er fastsatt i 

nr. 3.1.5.5.4, kan påvises under prøvingen med ulastet kjøretøy. 

Dersom det heller ikke under prøvingen med ulastet kjøretøy er mulig å låse det andre hjulet innen 

ett sekund, skal en tredje, avgjørende prøving utføres på et veidekke med en friksjonskoeffisient på 

høyst 0,3 fra en prøvingshastighet på 0,8 vmax km/t, men ikke over 60 km/t. 

3.1.5.5.4.2.  Ved prøvingene i samsvar med nr. 3.1.5.5 innebærer samtidig låsing av for- og bakhjul tilstanden der 

tidsintervallet mellom første låsing av siste (andre) hjul på bakakselen og første låsing av siste 

(andre) hjul på forakselen ikke er over 0,3 sekunder. 

3.1.6.  Traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere 

3.1.6.1.  Det tillatte tallet for forholdet mellom bremsevirkning TM/FM og trykk pm skal ligge innenfor 

områdene vist i diagram 2 for alle trykk mellom 20 og 750 kPa (for trykkluftbremseanlegg) og 350 

og 13 300 kPa (for hydrauliske bremseanlegg). 

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 med 

hensyn til hjullåsingsrekkefølgen skal anses som oppfylt dersom den utnyttede friksjonen for minst 

én av forakslene er større enn den utnyttede friksjonen for minst én av bakakslene ved 

bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30.»  
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iv)  Nr. 6.1 skal lyde: 

«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 i artikkel 24 i delegert 

forordning (EU) 2015/208, med 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.» 

v)  I nr. 6.3 skal annet punktum lyde: 

 «Et eksempel på merkingen av en mekanisk styrt innretning i et kjøretøy utstyrt med trykkluftbremseanlegg eller 

hydraulisk bremseanlegg, er gitt i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 5 i Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2015/504(*). 

 ____________  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av 

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

og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 85 av 28.3.2015, s. 1).» 

vi)  Overskriften på diagram 2 skal lyde: 

«Tillatt forhold mellom bremsevirkning TM/FM og trykket pm på tilkoplingspunktet for traktorer i gruppe T og C 

utstyrt med trykkluftbremseanlegg eller hydraulisk bremseanlegg» 

3)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3.6.2.1.2.1 oppheves. 

b)  I tillegg 2 nr. 1.1 skal beskrivelsen av symbol A lyde: 

 «A = hydraulisk akkumulator (forladingstrykk: 1 000 kPa)» 

4)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a)  I del A nr. 1.2.2.1 skal tredje punktum lyde: 

 «Utgangstrykket skal være angitt i opplysningsmappen.» 

b)  I del B gjøres følgende endringer: 

i)  I nr. 1.2.2.1 skal tredje punktum lyde: 

 «Det opprinnelige energinivået skal være angitt i opplysningsmappen.» 

ii)  I nr. 1.3.2.1 skal tredje punktum lyde: 

«Det opprinnelige energinivået skal være angitt i opplysningsmappen.» 

c)  I del C gjøres følgende endringer: 

i)  I nr. 1.1.1 skal nytt ledd lyde: 

«Energilagringsinnretninger som brukes som pulseringsdempere i hydrauliske bremseanlegg der den fastsatte 

driftsbremsevirkningen oppnås ved hjelp av en energikilde, anses ikke som energilagringsinnretninger i henhold til 

dette vedlegg.»  
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ii)  Nr. 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.3.  Tolking av resultatene 

 Tiden t skal ikke overstige 30 sekunder for traktorer som det ikke er tillatt å kople en tilhenger til.» 

5)  I vedlegg V skal nr. 2.2.1 lyde: 

«2.2.1.  kravene til reaksjonstid som fastsatt i avsnitt 6 i vedlegg III» 

6)  I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Alternative prøvingskrav til kjøretøyer der det er utført prøvinger som tilsvarer type I, type II eller type III» 

b)  Avsnitt 1 og 2 skal lyde: 

«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» deler som har identiske geometriske og mekaniske egenskaper og de samme materialene som brukes 

i komponentene i kjøretøyer, 

1.3. «referanseaksel» en aksel som det foreligger en prøvingsrapport for, 

1.4. «referansebrems» en brems som det foreligger en prøvingsrapport for, 

1.5. «nominell prøvingsmasse» massen av en skive eller trommel som produsenten angir for henholdsvis den skiven 

eller trommelen som den tekniske instansen utfører den relevante prøvingen med, 

1.6. «faktisk prøvingsmasse» massen målt av den tekniske instansen før prøvingen, 

1.7. «terskelverdi for bremseinngangsmoment» inngangsmomentet som kreves for å frambringe et målbart 

bremsemoment, 

1.8. «angitt terskelverdi for bremseinngangsmoment» terskelverdien for bremseinngangsmoment som er angitt av 

produsenten, og som er representativ for bremsen, 

1.9. «angitt utvendig diameter» den utvendige diameteren på en skive som er angitt av produsenten, og som er 

representativ for skiven, 

1.10. «nominell utvendig diameter» den utvendige diameteren angitt av produsenten for skiven som den tekniske 

instansen utfører den relevante prøvingen på, 

1.11. «faktisk utvendig diameter» den utvendige diameteren på en skive målt av den tekniske instansen før prøvingen, 

1.12. «kamakselens faktiske lengde» avstanden fra S-kammens midtlinje til betjeningsarmens midtlinje, 

1.13. «bremsefaktor» bremsens forsterkningsfaktor mellom inngang og utgang.  
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2. Allmenne krav 

Det er i følgende tilfeller ikke nødvendig å utføre type I- og/eller type II- eller type III-prøvingene beskrevet i 

vedlegg II, av et kjøretøy og dets systemer som er framstilt for godkjenning: 

2.1.  Det aktuelle kjøretøyet er en traktor eller tilhenger som med hensyn til dekk, opptatt bremseenergi per aksel og 

montering av dekk og bremser, når det gjelder bremsing er identisk 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 aktuelle 

kjøretøyets 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 opp-

fyller kontrollkravene i tillegg 1 med hensyn til kontroll av egenskapene sammenlignet med egenskapene angitt 

i en rapport for en referanseaksel angitt i prøvingsrapporten. Bremser med en annen utforming enn trykk-

luftdrevne S-kambremser eller skivebremser kan godkjennes dersom det framlegges tilsvarende opplysninger.» 

c)  Avsnitt 4 skal lyde: 

«4. Typegodkjenningsdokument 

Dersom ovenstående krav får anvendelse, skal typegodkjenningsdokumentet inneholde følgende opplysninger: 

4.1.  For tilfeller som faller inn under nr. 2.1 i dette vedlegg, angis godkjenningsnummeret for kjøretøyet framstilt for 

type I- og/eller type II- eller type III-referanseprøving. 

4.2.  For tilfeller som faller inn under nr. 2.2 i dette vedlegg, skal tabell I i malen fastsatt i vedlegg V til gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/504 fylles ut. 

4.3.  For tilfeller som faller inn under nr. 2.3 i dette vedlegg, skal tabell II i malen fastsatt i vedlegg V til gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/504 fylles ut. 

4.4.  Dersom nr. 2.4 i dette vedlegg får anvendelse, skal tabell III i malen fastsatt i vedlegg V til gjennomførings-

forordning (EU) 2015/504 fylles ut.» 
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d)  I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Avsnitt 2 skal lyde: 

«2. Symbolene brukt i dette vedlegg 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 

C0 = terskelverdi for bremseinngangsmoment. Dette momentet kan bestemmes ved ekstrapolering 

av målinger innenfor et område som ikke overstiger 15 % av bremsevirkningen, eller andre 

tilsvarende metoder 

C0,dec = angitt terskelverdi for bremseinngangsmoment 

Cmax = største bremseinngangsmoment 

R = dekkets dynamiske rulleradius. Som et alternativ for kjøretøyer i gruppe Ra og Sa kan statisk 

radius med last, som angitt av dekkprodusenten, brukes i stedet for dekkets dynamiske 

rulleradius 

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) 
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sp = effektiv vandring (vandringen der kraften ut er 90 % av den gjennomsnittlige kraften ThA) 

 

ThA = gjennomsnittlig kraft (den gjennomsnittlige kraften bestemmes ved å integrere verdiene som 

ligger mellom verdien for 1/3 og 2/3 av hele kurven Smax) 

l = stangens lengde 

r = innvendig radius på bremsetromler eller effektiv radius på bremseskiver 

p = bremseaktiveringstrykk 

Merk:  Symboler med suffikset «e» gjelder parametrer knyttet til prøvingen av referansebremsen og kan legges til 

andre symboler etter behov.» 

ii)  Nr. 3.1.2 skal lyde: 

«3.1.2.  Resultatene av prøvinger foretatt på en akselkombinasjon kan benyttes i samsvar med nr. 2.1 i dette 

vedlegg, forutsatt at energiopptaket for hver aksel er det samme under trekkprøving og prøving av 

bremsevirkningen med varme bremser.» 

iii)  Nr. 3.7 skal lyde: 

«3.7.  Merking 

3.7.1.  Akselen skal på et synlig sted være permanent merket med minst følgende opplysninger, som skal være 

oppført samlet i en hvilken som helst rekkefølge og være lett leselige: 

3.7.1.1.  akselprodusent og/eller -merke, 

3.7.1.2.  akselidentifikator, 

3.7.1.3.  bremseidentifikator, 

3.7.1.4.  identifikator for Fe,  

Slaglengde 

Skyvekraft 
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3.7.1.5.  hoveddelen av prøvingsrapportens nummer. 

3.7.1.6.  Eksempel på identifikatorer: 

Akselprodusent og/eller -merke ABC 

ID1-XXXXXX 

ID2-YYYYYY 

ID3-11111 

ID4-ZZZZZZZ 

3.7.2.  En ikke-integrert automatisk bremsejusteringsinnretning skal på et synlig sted være permanent merket 

med minst følgende opplysninger, som skal være oppført samlet og lett leselig: 

3.7.2.1.  produsent og merke eller en av disse, avhengig av hva som er relevant, 

3.7.2.2.  type, 

3.7.2.3.  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 permanent og lett leselig. 

3.7.4.  Identifikatorer 

3.7.4.1.  Akselidentifikator 

Akselidentifikatoren kategoriserer en aksel etter bremsekraft/bremsemoment som angitt av akselprodu-

senten. 

Akselidentifikatoren skal være alfanumerisk og bestå av de fire tegnene «ID1-» etterfulgt av høyst  

20 tegn. 

3.7.4.2.  Bremseidentifikator 

Bremseidentifikatoren skal være alfanumerisk og bestå av de fire tegnene «ID2-» etterfulgt av høyst  

20 tegn. 

Bremser med samme identifikator er bremser som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til følgende 

kriterier: 

a)  bremsetype, 

b)  bremseklavens, bremseankerets, bremseskivens og bremsetrommelens grunnmateriale, 

c)  dimensjonene med suffikset «e» i samsvar med prøvingsrapporten, 

d)  den grunnleggende metoden som brukes i bremsen for å frambringe bremsekraft, 

e)  for skivebremser, monteringsmetode for bremseskiven: fast eller flytende, 

f)  bremsefaktoren BF, 

g)  ulike bremseegenskaper med hensyn til kravene i vedlegg VII som ikke omfattes av nr. 3.7.4.2.1 i 

dette tillegg. 
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3.7.4.2.1. Tillatte forskjeller innenfor samme bremseidentifikator 

Innenfor samme bremseidentifikator er forskjellige egenskaper med hensyn til følgende kriterier tillatt: 

a) økning i største angitte bremseinngangsmoment Cmax, 

b)  avvik for angitt masse for bremseskive og bremsetrommel mdec: ± 20 prosent, 

c)  festemetode for bremsebelegg/bremsekloss på bremsesko/bremseskjold, 

d)  når det gjelder skivebremser, økning i bremsens største vandring, 

e)  kamakselens faktiske lengde, 

f)  angitt terskelverdi for moment C0,dec, 

g)  ± 5 mm fra angitt utvendig diameter på skiven, 

h)  type kjøling av skiven (ventilert/ikke-ventilert), 

i) nav (med eller uten integrert nav), 

j) skive med integrert trommel – med eller uten parkeringsbremsefunksjon, 

k) geometrisk forhold mellom skivens friksjonsoverflate og skivens montering, 

l)  type bremsebelegg, 

m) materialvarianter (bortsett fra endring av grunnmaterialet nevnt i nr. 3.7.4.2) der produsenten 

bekrefter at variantene ikke påvirker bremsevirkningen når det gjelder de nødvendige prøvingene, 

n)  bremseskjold og bremsesko. 

3.7.4.3.  Identifikator for Fe 

En identifikator for Fe angir aksellasten ved prøving. Den skal være alfanumerisk og bestå av de fire 

tegnene «ID3-» etterfulgt av Fe-verdien i daN, uten enhetsidentifikatoren daN. 

3.7.4.4.  Identifikator for prøvingsrapport 

Identifikatoren for prøvingsrapporten skal være alfanumerisk og bestå av de fire tegnene «ID4-» 

etterfulgt av hoveddelen av prøvingsrapportens nummer. 

3.7.5.  Automatisk bremsejusteringsinnretning (integrert og ikke-integrert) 

3.7.5.1.  Typer av automatiske bremsejusteringsinnretninger 

Automatiske bremsejusteringsinnretninger av samme type skiller seg ikke fra hverandre med hensyn til 

følgende kriterier: 

a)  hoveddel: grunnmateriale, 

b)  høyest tillatte moment på bremseakselen, 

c)  justeringsprinsipp. 
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3.7.5.2.  Versjoner av automatiske bremsejusteringsinnretninger med hensyn til justeringsprinsipp 

Automatiske bremsejusteringsinnretninger av samme type som har innvirkning på bremsens dødgang, 

anses som forskjellige versjoner.» 

iv)  Nr. 3.8 skal lyde: 

«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 mest ugunstige konfigurasjonene som 

er avtalt med den tekniske instansen. 

Forkortelser brukt i tabellen nedenfor 

CT (fullstendig prøving) Prøving: 

3.5.1.: Supplerende virkningsprøving med kalde bremser 

3.5.2.: Varmeprøving (type I-prøving)(*) 

3.5.3.: Varmeprøving (type III-prøving)(*) 

FT (varmeprøving) Prøving: 

3.5.1. Supplerende virkningsprøving med kalde bremser 

3.5.2. Varmeprøving (type I-prøving)(*) 

3.5.3. Varmeprøving (type III-prøving)(*) 

(*) Dersom relevant 

 

Forskjeller i henhold til nr. 3.7.4.2.1 Prøvingskriterier 

a)  Økning i største angitte bremse-

inngangsmoment Cmax 

Endring tillatt uten ytterligere prøving. 

b)  Avvik for angitt masse for bremseskive 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 prøvingseksemplaret 

kan avvike ± 5 prosent fra den nominelle prøvingsmas-

sen. 

c)  Festemetode for bremsebelegg/bremse-

kloss på bremsesko/bremseskjold 

Det mest ugunstige tilfellet angitt av produsenten og 

godtatt av den tekniske instansen som foretar prøvingen. 

d)  Når det gjelder skivebremser, økning i 

bremsens største vandring 

Endring tillatt uten ytterligere prøving. 

e)  Kamakselens faktiske lengde Det mest ugunstige tilfellet anses å være kamakselens 

laveste torsjonsstivhet og skal kontrolleres ved enten 

i)  FT eller 

ii)  endringen tillates uten ytterligere prøving dersom det 

ved beregning er mulig å vise påvirkning på vandring 

og bremsekraft. I så fall skal prøvingsrapporten angi 

følgende ekstrapolerte verdier: se, Ce, Te, Te/Fe. 
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Forskjeller i henhold til nr. 3.7.4.2.1 Prøvingskriterier 

f)  Angitt terskelverdi for moment C0,dec Det skal kontrolleres at bremsevirkningen ligger innenfor 

grensene i diagram 1. 

g)  ± 5 mm fra angitt utvendig diameter på 

skiven 

Det mest ugunstige tilfellet anses å være den minste 

diameteren. 

Faktisk utvendig diameter på prøvingseksemplaret kan 

variere ± 1 mm fra den nominelle utvendige diameteren 

angitt av akselprodusenten. 

h)  Type kjøling av skiven (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 skivens 

friksjonsoverflate og skivens montering 

Ingen prøving kreves for denne funksjonen. 

l)  Type bremsebelegg Hver type bremsebelegg. 

m)  Materialvarianter (bortsett fra endring av 

grunnmaterialet nevnt i nr. 3.7.4.2) der 

produsenten bekrefter at variantene ikke 

påvirker bremsevirkningen når det gjelder 

de nødvendige prøvingene 

Ingen prøving kreves for denne funksjonen. 

n)  Bremseskjold og bremsesko Prøvingsvilkår for mest ugunstige tilfelle(**): 

Bremseskjold: minste tykkelse. 

Bremsesko: letteste bremsesko. 

(**) Det kreves ingen prøving dersom produsenten kan dokumentere at endringen ikke påvirker stivheten. 

3.8.1.  Dersom en automatisk bremsejusteringsinnretning avviker fra en som har gjennomgått prøving i samsvar 

med nr. 3.7.5.1 og 3.7.5.2, kreves en ytterligere prøving i samsvar med nr. 3.6.2.» 

7)  I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.2.18 skal lyde: 

«2.2.18.  s′: betjeningsinnretningens faktiske (nyttbare) vandring i mm, bestemt som fastsatt i nr. 10.4.» 

b)  Nr. 2.2.23 skal lyde: 

«2.2.23.  M*: bremsemoment som angitt av produsenten. Dette bremsemomentet skal gi minst den fastsatte 

bremsekraften B*.» 

c)  Nr. 2.2.24 skal lyde: 

«2.2.24.  R: Dekkets dynamiske rulleradius. Som et alternativ for kjøretøyer i gruppe Ra og Sa kan statisk radius med 

last, som angitt av dekkprodusenten, brukes i stedet for dekkets dynamiske rulleradius.» 

d)  Nr. 5.5 skal lyde: 

«5.5.  For påløpsbremseanlegg på flerakslede slepvogner måles vandringstapet so nevnt i nr. 10.4.1.»  
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e)  Avsnitt 9 skal lyde: 

«9. Prøvingsrapporter 

Søknader om typegodkjenning av tilhengere med påløpsbremseanlegg skal vedlegges prøvingsrapportene om 

betjeningsinnretningen og bremsene samt prøvingsrapporten om forenligheten mellom påløpsbetjenings-

innretningen, overføringsinnretningen og bremsene på tilhengeren; disse rapportene skal inneholde minst de 

opplysningene som er fastsatt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

f)  I nr. 10.3.1 skal annet ledd lyde: 

«For å kontrollere om disse kravene er oppfylt, skal følgende ulikheter anvendes:» 

g)  Nr. 10.3.1.1 skal lyde: 

«10.3.1.1.  For påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring: 

[
B ∙ R

ρ
 + n P0] 

1

(D+ − K)  ∙  ηH
 ≤  iH , 

h)  Nr. 10.3.1.2 skal lyde: 

«10.3.1.2.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring: 

[
B ∙ R

n ∙  ρ′
 + P0] 

1

(D∗ − K)  ∙  ηH
 ≤  

ih
FHZ  ,

 

i)  Nr. 10.4.3.2 skal lyde: 

«10.4.3.2.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring: 

ih
FHZ 

≤ 
S′

2SB∗ ∙  nFRZ  ∙  i′g
 

og   
𝑆′

𝑖𝐻
 ≤  𝑆𝐻𝑧  , 

j)  Nye nr. 10.4.4, 10.4.4.1, 10.4.4.1.1, 10.4.4.1.2, 10.4.4.2, 10.4.4.2.1, 10.4.4.2.2, 10.4.5, 10.4.5.1, 10.4.5.2, 10.4.5.3 og 

10.4.5.4 skal lyde: 

«10.4.4.  Når tilhengeren beveger seg bakover, skal følgende ulikheter anvendes:  
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10.4.4.1.  For påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring: 

10.4.4.1.1. 
𝑆′

𝑖𝐻
 ≤  𝑆𝑟 

10.4.4.1.2. 0,08 ∙ g ∙ GA R ≤ n ∙ Mr 

10.4.4.2.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring: 

10.4.4.2.1. 
𝑆′

𝐹𝐻𝑧
 ≤  𝑉𝑟  

10.4.4.2.2. 0,08 ∙ g ∙ GA ∙ R ≤ n ∙ Mr 

10.4.5.  Kontroller når det er montert overbelastningsvern i henhold til nr. 3.6 

Følgende ulikheter skal anvendes: 

10.4.5.1.  dersom overbelastningsvernet på påløpsinnretningen er mekanisk: 

n ∙  P∗

iH1  ∙  ηH1  ∙  P
′max

 ≥ 1.2 

10.4.5.2.  dersom overbelastningsvernet på påløpsinnretningen er hydraulisk: 

P∗

P′max
 ≥ 1.2 

10.4.5.3.  dersom overbelastningsvernet er montert på påløpsinnretningen: 

Dop

D∗
 ≥ 1.2 

10.4.5.4.  dersom overbelastningsvernet er montert på bremsen: 

Mop

B ∙R
 ≥ 1. 2,  
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k)  I tillegg 1 erstattes figur 5A med følgende figur: 

«Figur 5A 

Bremseanlegg med mekanisk overføring 

(se nr. 2.3 i dette vedlegg) 

 

8)  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 5.2.2.2 oppheves. 

b)  Nytt nr. 5.2.3.1 skal lyde: 

«5.2.3.1.  Dersom et kjøretøy med hydrostatisk drift ikke kan stanses i en helling, kan parkeringsbremseanlegget 

benyttes for å bringe kjøretøyet fra resthastighet til stillestående. For dette formål skal parkeringsbremse-

anlegget være utformet slik at det kan aktiveres under kjøring.» 

c)  Nr. 5.3.4 skal lyde: 

«5.3.4.  Bremsekraftfordelingen i driftsbremseanlegget skal være utformet slik at det under bremsing ikke er noe 

vesentlig moment omkring kjøretøyets vertikale akse dersom grensen for friksjon mellom dekk og vei på 

homogene veidekker ikke er nådd.»  

1.2 Betjeningsinnretning 1.3 Kraftoverføring 1.4 Bremser» 

Forskjell mellom Scf og Scr 

Økt vandring bare på den ene 

siden ved omvendt drift på bare 

en brems 

Kompensatorens geometri tillater lik spenning i begge bakre kabler 
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d)  I nr. 5.3.12 skal annet punktum lyde: 

«Dette skal dokumenteres ved oppfyllelse av de tekniske kravene fastsatt i samsvar med de relevante bestemmelsene i 

artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2015/208.» 

e)  I nr. 6.1.2.2 skal første ledd lyde: 

«Akselløft er tillatt for kjøretøyer i klasse I og klasse II ved en retardasjon på over 4,5 m/s2. Kjøreegenskapene skal 

imidlertid forbli stabile.» 

f)  I nr. 6.2.2 skal annet punktum lyde: 

«For kjøretøyer i klasse III skal denne rekkefølgen være automatisk ved bruk utelukkende av driftsbremsens 

betjeningsinnretning.» 

g)  I tabellen i nr. 6.4.4.2 skal femte rad lyde: 

«Friksjonsbremseanlegg 80 60» 

h)  I nr. 6.5.2 annet ledd skal annet punktum lyde: 

«For kjøretøyer i klasse III skal denne rekkefølgen være automatisk ved bruk utelukkende av parkeringsbremsens 

betjeningsinnretning.» 

9)  I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 4.4 skal annet punktum lyde: 

«Dette skal dokumenteres ved oppfyllelse av de tekniske kravene fastsatt i artikkel 19 i delegert forordning  

(EU) 2015/208.» 

b)  I tillegg 3 skal nr. 1.1 lyde: 

«1.1.  Den fastsatte bremsevirkningen nevnt i nr. 5.3.5 i dette vedlegg kan beregnes ut fra den friksjonskoeffisienten 

som måles på de to veidekkene prøvingen er foretatt på. 

De to veidekkene skal oppfylle kravene i nr. 5.3.4 i dette vedlegg.» 

10)  I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 3.1 skal første punktum lyde: 

«Traktorens elektriske styreledning skal gi opplysninger om hvorvidt kravene i nr. 2.2.1.16.3 i vedlegg I kan 

oppfylles av den elektriske styreledningen, uten hjelp fra den pneumatiske styreledningen.» 

b)  Nr. 3.3.3 skal lyde: 

«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 hjelp av det separate gule varsellyset nevnt i nr. 2.2.1.29.2 i 

vedlegg I.» 

c)  I nr. 3.4 skal første punktum lyde: 

«En tilhenger kan være utstyrt som beskrevet i nr. 2.3.4.1.3 i vedlegg I, dersom den bare kan betjenes sammen med en 

traktor med en elektrisk styreledning som oppfyller kravene i nr. 2.2.1.16.3 i vedlegg I.»  



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/205 

 

 

d)  I nr. 3.5.3 skal første punktum lyde: 

«Når traktoren er utstyrt i samsvar med nr. 2.3.4.1.3 i vedlegg I, eller dersom den oppfyller kravene i nr. 2.2.1.16.3 i 

vedlegg I uten hjelp fra den pneumatiske styreledningen (nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I), skal aktivering av traktorens 

parkeringsbremseanlegg aktivere et bremseanlegg på tilhengeren via den elektriske styreledningen.» 

e)  I nr. 4.1.3 første ledd skal annet punktum lyde: 

«Når den fastsatte driftsbremsevirkningen ikke lenger kan oppnås (rødt varsellys), skal feil som skyldes avbrutt 

strømforsyning (f.eks. på grunn av brudd eller frakopling), meddeles føreren så snart den oppstår, og den fastsatte 

gjenværende bremsevirkningen skal kunne oppnås ved å bruke driftsbremsens betjeningsinnretning i samsvar med 

nr. 3.1.4 i vedlegg II.» 

f)  I nr. 4.1.10 skal første punktum lyde: 

«Ved feil i den elektriske styringsenheten til en tilhenger som er elektrisk tilkoplet bare gjennom en elektrisk 

styreledning i samsvar med nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I, skal bremsing av tilhengeren være sikret i samsvar med 

nr. 2.2.1.17.2.1 i vedlegg I.» 

g)  I nr. 4.2.2 skal tredje ledd lyde: 

«For tilhengere som er elektrisk tilkoplet bare gjennom en elektrisk styreledning i samsvar med nr. 2.1.4.1.3 i 

vedlegg I, og som oppfyller kravene angitt i nr. 2.2.1.17.2.2 i vedlegg I med den bremsevirkningen som er fastsatt i 

nr. 3.2.3 i vedlegg II, er det tilstrekkelig at bestemmelsene i nr. 4.1.10 i dette vedlegg påberopes når en bremse-

virkning på minst 30 % av den fastsatte bremsevirkningen for tilhengerens driftsbremseanlegg ikke lenger kan sikres, 

enten ved signal om «anmodning om bremsing gjennom mateledningen» via datakommunikasjonsdelen av den 

elektriske styreledningen eller ved vedvarende fravær av slik datakommunikasjon.» 

h)  I tillegg 2 nr. 3.2.2.2.1.4 skal annet punktum lyde: 

«Etter at bremseanlegget har kontrollert at det ikke finnes noen feil som krever varsling med det røde varsellyset, skal 

meldingen nevnt i dette nummer, innstilles på 00b.» 

11)  I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.2 oppheves. 

b)  I avsnitt 3 skal overskriften og første ledd lyde: 

«3. Alternative krav 

Som et alternativ til kravene i avsnitt 1 og 2 skal en hydraulisk kopling med enkel ledning montert på traktoren 

oppfylle alle kravene i dette avsnitt, i tillegg til bestemmelsene i nr. 2.1.» 

c)  Nr. 3.9 skal lyde: 

«3.9.  Bremseventilen og energikilden skal være merket i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 24 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/208.» 

 _____   
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VEDLEGG V 

I vedlegg I, III, V, VII, X, XII–XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXV–XXXI, XXXIII og XXXIV til delegert forordning (EU) 

2015/208 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Over raden med reglement nr. 3 innsettes følgende rad: 

«1 Lysanlegg Omfatter all gyldig tekst 

fram til endringsserie 02 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 1 

T og C» 

b)  Over raden med reglement nr. 7 innsettes følgende rad: 

«6 Lys, lyssignal-

innretninger og 

deres lyskilder 

Supplement 18 til 

endringsserie 01 

Rettelse 1 til supplement 

18 

Supplement 19 til 

endringsserie 01 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 40 

T, C, R og S» 

c)  Over raden med reglement nr. 10 innsettes følgende rad: 

«8 Lysanlegg Omfatter all gyldig tekst 

fram til endringsserie 05 

Rettelse 1 til revisjon 4 av 

reglementet 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 71 

T og C» 

d)  Over raden med reglement nr. 21 innsettes følgende rad: 

«20 Lysanlegg Omfatter all gyldig tekst 

fram til endringsserie 03 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 170 

T og C» 

e)  Over raden med reglement nr. 25 innsettes følgende rad: 

«23 Lys, lyssignal-

innretninger og 

deres lyskilder 

Supplement 17 til den 

opprinnelige versjonen av 

reglementet 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 18 T, C, R og S» 

f)  Over raden med reglement nr. 79 innsettes følgende rad: 

«77 Lysanlegg Supplement 14 til den 

opprinnelige versjonen av 

reglementet 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 21 T, C, R og S» 
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2)  I vedlegg III skal nr. 2.6 lyde: 

«2.6.  Med henblikk på å gi godkjenningsmyndighetene mulighet til å beregne høyeste teoretiske hastighet, skal 

produsentene som en orientering angi girutvekslingsforholdet, drivhjulenes faktiske tilbakelagte strekning ved en hel 

omdreining, og motorturtallet ved største effekt eller turtallet ved begynnelse av avregulering ved full belastning 

med fullt pådrag, avhengig av hva som er høyest, og eventuell turtallsregulator innstilt slik produsenten har fastsatt. 

Høyeste teoretiske hastighet skal beregnes uten toleransen nevnt i nr. 2.5.» 

3)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnitt 1 skal lyde: 

«1. Definisjoner 

I dette vedlegg får definisjonene i avsnitt 1 i vedlegg XXXIII anvendelse. Videre menes med:» 

b)  I nr. 2.3 gjøres følgende endringer: 

i)  Første punktum skal lyde: 

«Kravene angitt i nr. 2.2 får ikke anvendelse på traktorer i gruppe C med stålbeltekjeder utstyrt med 

differensialstyring.» 

ii)  Tredje punktum skal lyde: 

«Dersom styringssystemet er kombinert med bremsesystemet, får kravene fastsatt i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2015/68(*) anvendelse. 

 ___________  

(*) 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 (EUT L 17 av 23.1.2015, s. 1).» 

c)  I nr. 3.4.1.1 skal fjerde strekpunkt lyde: 

«Dersom det er en hydraulisk forbindelse mellom den hydrauliske styreinnretningen og det hydrauliske bremse-

anlegget, og dersom begge mottar kraft fra den samme energikilden, skal den kraften som kreves for å aktivere 

styreinnretningen dersom ett av systemene skulle svikte, ikke overstige 40 daN, med forbehold for kravene fastsatt i 

delegert forordning (EU) 2015/68.» 

4)  I vedlegg VII skal nr. 2 lyde: 

«2.  delen som omhandler synsfeltet på siden av traktoren, i ISO 5721-2:2014 om synsfeltet på siden av og bak landbruks-

traktorer. Kravene i nr. 5.1.3 i ISO 5721-2:2014 kan oppfylles ved en kombinasjon av direkte og indirekte utsyn.» 

5)  Vedlegg X skal lyde: 

«VEDLEGG X 

Krav til informasjonssystemer for fører 

1. Definisjoner 

Med «virtuelle terminaler» menes elektroniske ombordsystemer med skjermer som gir en operatør visuell informasjon 

om ytelsen til kjøretøyet og dets systemer, og som gjør at operatøren kan overvåke og kontrollere forskjellige 

funksjoner via en berøringsskjerm eller et tastatur.  
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2. Krav 

2.1  Informasjonssystemer for fører skal utformes slik at de forstyrrer føreren minst mulig samtidig som de gir nødvendig 

informasjon. 

2.2  Informasjon som gis i et ikke-språklig format på en digital skjerm, skal oppfylle kravene i ISO 3767: del 1 (1998  

+ A2:2012) og del 2 (2008).» 

6)  I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnitt 3 skal lyde: 

«3. Godkjenning 

Dokumentmalene som er nevnt i nr. 2.1–2.4 og skal sendes inn i forbindelse med EU-typegodkjenningsprosessen, 

skal være de som er angitt i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

b)  Avsnitt 4 skal lyde: 

«4. Godkjenningsnummer og merking 

 Hvert kjøretøy som er godkjent i samsvar med kravene fastsatt i dette vedlegg, skal tildeles et godkjennings-

nummer og merke i samsvar med modellen angitt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

c)  Nr. 6.1 og 6.1.1 skal lyde: 

«6.1.  Lykter for fjernlys (UN-ECE-reglement nr. 1, 8, 20, 98, 112 og 113, som nevnt i vedlegg I til denne forordning) 

6.1.1.  Montering: Obligatorisk for traktorer med høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t. Valgfritt for andre 

traktorer. Lykter for fjernlys er forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. Lykter for fjernlys som fastsatt i  

UN-ECE-reglement nr. 1, som nevnt i vedlegg I, er tillatt bare på traktorer med en høyeste 

konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t. Lykter for fjernlys som fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 1, 8 og 20, 

som nevnt i vedlegg I, er tillatt bare på nye traktortyper fram til 31. desember 2020 og på nye traktorer fram til 

31. desember 2022.» 

d)  Nr. 6.2 skal lyde: 

«6.2.  Lykter for nærlys (UN-ECE-reglement nr. 1, 8, 20, 98, 112 og 113, som nevnt i vedlegg I til denne forordning)» 

e)  Nr. 6.2.1 skal lyde: 

«6.2.1.  Montering: Traktorer skal utstyres med lykter for nærlys. Lykter for nærlys er forbudt på kjøretøyer i gruppe R 

og S. Lykter for nærlys som fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 1, som nevnt i vedlegg I, er tillatt bare på traktorer 

med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t. Lykter for nærlys som fastsatt i UN-ECE-reglement 

nr. 1, 8 og 20, som nevnt i vedlegg I, er tillatt bare på nye traktortyper fram til 31. desember 2020 og på nye 

traktorer fram til 31. desember 2022.» 

f)  Nr. 6.25.5.1.2 skal lyde: 

«6.25.5.1.2.  De øvrige to refleksinnretningene skal ha en største høyde på 2 500 mm over bakken og oppfylle kravene 

i nr. 6.25.5.1.»  
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7)  I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt 1 skal annet ledd lyde: 

 «Definisjonene for avskjerming av motorkomponenter i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 20 i delegert kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 1322/2014(*) gjelder for dette vedlegg. 

 ____________  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 om utfylling og endring av eur-

opaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav 

med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 364 av 18.12.2014, s. 1).» 

b)  I del 2 skal nr. 1.1 lyde: 

«1.1.  Innvendige deler av kupeen unntatt sidedørene, med alle dører, vinduer og atkomstlokk i lukket stilling.» 

c)  I del 2 nr. 1.1.3.2 skal nytt punktum lyde: 

 «Dette kravet får ikke anvendelse på deler av betjeningsinnretninger og deksler mellom deres brytere som stikker ut 

mindre enn 5 mm, men vinklene som vender utover på slike deler skal være avrundede, unntatt der slike deler stikker ut 

mindre enn 1,5 mm.» 

d)  I del 2 nr. 3.1 skal annet ledd lyde: 

 «Dersom panelene og komponentene osv. er dekket av materiale som er mykere enn en hardhet på 60 Shore A, får 

framgangsmåten for å måle utstikkende deler som beskrevet i første ledd, anvendelse først etter at slike materialer er 

fjernet.» 

e)  I del 2 avsnitt 4 skal overskriften lyde: 

«Apparat og framgangsmåte for anvendelse av nr. 1.1.3 og 1.1.4» 

f)  Del 4 skal lyde: 

«DEL 4 

Bilbelter 

Kravene fastsatt i artikkel 21 i delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 får anvendelse.» 

8)  Vedlegg XIV skal lyde: 

«VEDLEGG XIV 

Krav til kjøretøyets ytre og tilbehør 

1. Definisjoner 

I dette vedlegg får definisjonene i avsnitt 1 i vedlegg XII og i avsnitt 1 i vedlegg XXXIII anvendelse. Videre 

menes med: 

1.1. «utvendig overflate» utsiden av kjøretøyet med hjul, dekk, dører, støtfangere, motorpanser, adgangsdører, tanker, 

skvettskjermer og eksosanlegg, 

1.2. «krumningsradius» radien i den sirkelbuen som ligger nærmest den avrundede formen til den aktuelle 

komponenten, 

1.3. «ytterste utvendige kant» det planet på kjøretøyets sider som er parallelt med kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, og som sammenfaller med kjøretøyets ytre sidekanter, med unntak av utstikkende deler av: 

a)  dekkene i nærheten av deres berøringspunkt med bakken, ventiler for kontroll av lufttrykk og innretninger/ 

ledninger for å øke eller redusere lufttrykk i dekk, 

b)  eventuelt sklisikringsutstyr som kan monteres på hjulene, 

c)  speil, herunder speilfester,  
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d)  lykter for retningslys på siden, lykter for toppmarkeringslys, lykter for sidemarkeringslys foran og bak, lykter 

for parkeringslys, refleksinnretninger, signalpaneler og varselskilt bak på langsomtgående kjøretøy, 

e)  leddforbindelser på nedfellbart veltevern for traktorer i gruppe T2, C2, T3 og C3, 

f)  mekaniske, elektriske, pneumatiske og hydrauliske koplinger og fester for disse på traktorens sider. 

2. Virkeområde 

2.1.  Dette vedlegg får anvendelse på de delene av den utvendige overflaten som med kjøretøyet i lastet tilstand, utstyrt 

med dekk av største diameter eller beltesett av største vertikale dimensjon som det er godkjent for, og med alle 

dører, vinduer og atkomstlokk osv. i lukket stilling, befinner seg: 

2.1.1.  i en høyde på under 0,75 m, og som utgjør ytterste utvendige kant i hvert vertikalplan vinkelrett på kjøretøyets 

lengdeakse, unntatt de delene som er over 80 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige sidekant og mot dets midtplan 

i lengderetningen, når kjøretøyet er utstyrt med dekkene eller beltesettet beskrevet i nr. 2.1 som gir smalest 

sporvidde; dersom kjøretøyet har flere enn ett dekk eller beltesett som beskrevet i nr. 2.1, skal det som gir den 

minste kjøretøybredden tas i betraktning, 

2.1.2.  på sidene og i en høyde på mellom 0,75 og 2 m, alle deler, unntatt: 

2.1.2.1.  de delene som ikke kan berøres av en kule med en diameter på 100 mm, når den nærmer seg horisontalt i hvert 

vertikalplan vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse; forskyvning av kulen skal ikke overstige 80 mm fra kjøretøyets 

ytterste utvendige kant på høyre og venstre side av kjøretøyet og mot dets midtplan i lengderetningen, når 

kjøretøyet er utstyrt med dekkene eller beltesettet beskrevet i nr. 2.1 som gir smalest sporvidde; dersom kjøretøyet 

har flere enn ett dekk eller beltesett som beskrevet i nr. 2.1, skal det som gir den minste kjøretøybredden tas i 

betraktning. 

2.2.  Formålet med disse bestemmelsene er å redusere faren for eller graden av fysisk skade på en person som treffes 

av kjøretøyets utvendige overflate eller streifes av det ved en kollisjon. Dette gjelder både når kjøretøyet står stille 

og når det er i bevegelse. 

2.3.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på speil, herunder speilfester. 

2.4.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på beltekjedene eller de delene av beltene som befinner seg innenfor det 

vertikalplanet som dannes av drivbeltets eller beltekjedets ytterste utvendige kant på kjøretøyer i gruppe C. 

2.5.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på de delene av hjulene og hjulavskjermingen som befinner seg innenfor det 

vertikalplanet som dannes av dekkenes utvendige sidevegg. 

2.6.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på stigtrinn og fotstøtter, herunder deres fester, nevnt i nr. 3.3 og 4.2 i 

vedlegg XV til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014. 

2.7.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på mekaniske, elektriske, pneumatiske eller hydrauliske koplinger, herunder 

deres fester, som er montert på traktorens sider. 

2.8.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på leddforbindelser i nedfellbart veltevern for traktorer i gruppe T2, C2, T3 og 

C3. 

3. Krav 

3.1.  Kjøretøyets utvendige overflate skal ikke ha spisse eller skarpe deler, ujevne overflater eller utstikkende deler som 

peker utover og har en slik form, dimensjon, retning eller hardhet at de kan øke faren for eller graden av fysisk 

skade på en person som treffes av den utvendige overflaten eller streifer mot den ved en kollisjon.  



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/211 

 

 

3.2.  De utvendige overflatene på hver side av kjøretøyet skal ikke ha noen deler som peker utover og kan treffe 

fotgjengere, syklister eller motorsyklister. 

3.3.  Ingen utstikkende del av den utvendige overflaten skal ha en krumningsradius på under 2,5 mm, eller hver 

utvendige del med kanter skal være plassert slik med hensyn til kjøretøyets lengdeakse at utsiden av en slik del er 

flat og uten kanter og i et plan som er parallelt med vertikalplanet som inneholder lengdeaksen. Dette kravet får 

ikke anvendelse på deler av den utvendige overflaten som stikker ut mindre enn 5 mm, men vinklene som vender 

utover på slike deler skal være avrundede, unntatt der slike deler stikker ut mindre enn 1,5 mm. 

3.4.  Utstikkende deler på den utvendige overflaten utført i et materiale med en hardhet på høyst 60 Shore A kan ha en 

krumningsradius på under 2,5 mm. Hardhetsmålingen i henhold til Shore A kan erstattes av en erklæring om 

hardhetsverdi fra produsenten av komponenten. 

3.5.  Kjøretøyer som er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring eller en innretning for 

automatisk nivåregulering etter belastning, skal prøves med kjøretøyet i lastet tilstand. 

3.6.  Når det gjelder sammenkoplingsstrukturer på veltevern for traktorer i gruppe T2, C2, T3 og C3, får bare nr. 3.1 

anvendelse. 

3.7.  Når det gjelder lykter for retningslys på siden, lykter for toppmarkeringslys, lykter for sidemarkeringslys foran og 

bak, lykter for parkeringslys, refleksinnretninger, signalpaneler og varselskilt bak på langsomtgående kjøretøy, 

herunder deres fester, får bare nr. 3.1 og 3.2 anvendelse. 

3.8.  Eksponerte redskaper på kjøretøyer i gruppe R og S som har skarpe kanter eller tenner ved transport på vei, og 

som allerede er omfattet av direktiv 2006/42/EF, er unntatt fra krav om samsvar med nr. 3.1–3.5. Når det gjelder 

eksponerte områder på alle andre deler av kjøretøyer i gruppe R og S med en høyeste konstruksjonshastighet på 

over 60 km/t, får nr. 3.1–3.5 anvendelse. Når det gjelder eksponerte områder på alle andre deler av kjøretøyer i 

gruppe R og S med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 60 km/t, får bare nr. 3.1 og 3.2 anvendelse.» 

9)  I vedlegg XV del 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.1.1 og 1.1.2 skal lyde: 

«1.1.1.  Søknaden om godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet i samsvar med 

artikkel 24 og 26 i forordning (EU) nr. 167/2013 og vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 

skal innsendes av kjøretøyprodusenten. 

1.1.2.  Kjøretøyprodusenten skal sende inn opplysningsdokumentet som det er angitt en modell for i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

b)  I nr. 1.1.4 skal annet punktum lyde: 

«Dette kjøretøyet skal være representativt for den kjøretøytypen som er angitt i opplysningsdokumentet nevnt i 

artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

c)  I nr. 1.2.1 skal første punktum lyde: 

 «Søknaden om godkjenning av en type elektrisk/elektronisk delenhet med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet i 

samsvar med artikkel 24 og 26 i forordning (EU) nr. 167/2013 og artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 

skal innsendes av kjøretøyprodusenten eller produsenten av den elektriske/elektroniske delenheten.» 

d)  Nr. 1.2.2 skal lyde: 

«1.2.2.  Kjøretøyprodusenten skal sende inn opplysningsdokumentet som det er angitt en modell for i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.»  
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e)  Nr. 1.2.6 skal lyde: 

«1.2.6.  Enhver eventuell bruksrestriksjon skal påpekes. Alle slike restriksjoner skal tas med i opplysningsdokumentet 

nevnt i artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504, eller i EU-typegodkjenningsdokumentet nevnt i 

vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

f)  Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1.  Alle elektriske/elektroniske delenheter som er i samsvar med en type som er godkjent i henhold til denne 

forordning, skal være påført et EU-typegodkjenningsmerke i samsvar med artikkel 5 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2015/504 og vedlegg XX til denne forordning.» 

g)  Nr. 3.3.2.4 skal lyde: 

«3.3.2.4.  Uten hensyn til grenseverdiene fastsatt i nr. 3.3.2.1, 3.3.2.2 og 3.3.2.3 skal kjøretøyet anses å overholde 

grenseverdiene for smalbåndet elektromagnetisk stråling dersom signalstyrken målt ved kjøretøyets 

radioantenne på det innledende trinnet beskrevet i del 4 nr. 1.3, er mindre enn 20 dB mikrovolt/m 

(10 mikrovolt/m) i frekvensområdet 88–108 MHz, og ytterligere prøvinger kreves ikke.» 

10)  I vedlegg XVII skal nr. 1.1 og 1.2 lyde: 

«1.1.  Traktorer med førerhus skal være utstyrt med et varmeanlegg som er i samsvar med dette vedlegg. Traktorer med 

førerhus kan være utstyrt med klimaanlegg. Dersom slike anlegg er montert, skal de oppfylle kravene i dette 

vedlegg. 

1.2.  Varmeanlegget skal i kombinasjon med ventilasjonen i førerhuset kunne avise og avdugge frontruten. Varme- og 

kjøleanlegg skal prøves i samsvar med avsnitt 8 og 9, henholdsvis nr. 8.1.1–8.1.4 og 9.1.1–9.1.4 i ISO 14269-

2:2001. Under prøvingen skal anleggets betjeningsinnretninger være innstilt i samsvar med produsentens 

spesifikasjoner. Prøvingsrapportene skal tas med i opplysningsdokumentet.» 

11)  I vedlegg XIX gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.6.1 skal lyde: 

«2.6.1.  Dersom kjennemerkets øvre kant ikke er over 1,20 m fra bakken, skal kjennemerket være synlig i hele det 

feltet som omfattes av følgende fire plan: 

a)  to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og 

høyre for kjennemerket på 30o med kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

b)  et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15o med hori-

sontalplanet, 

c)  et horisontalplan som går gjennom kjennemerkets nedre kant.» 

b)  Nytt nr. 2.6.1a skal lyde: 

«2.6.1a.  Dersom kjennemerkets øvre kant er over 1,20 m fra bakken, skal kjennemerket være synlig i hele det feltet 

som begrenses av følgende fire plan: 

a)  to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og 

høyre for kjennemerket på 30o med kjøretøyets midtplan i lengderetningen,  
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b)  et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15o med hori-

sontalplanet, 

c)  et plan som berører kjennemerkets nedre kant og danner en nedadgående vinkel på 15o med hori-

sontalplanet.» 

c)  Nr. 2.6.2 skal lyde: 

«2.6.2.  Det skal ikke finnes noe konstruksjonselement, heller ikke helt gjennomsiktig, på området beskrevet i 

nr. 2.6.1 og 2.6.1a.» 

12)  I vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.1 og 2.2 skal lyde: 

«2.1.  Alle jordbruks- og skogbrukskjøretøyer skal være utstyrt med kjennemerke og preginger beskrevet i avsnittene 

nedenfor. Kjennemerket og pregingene skal påfestes av produsenten. 

2.2.  Alle komponenter eller separate tekniske enheter som er i samsvar med en type som er godkjent i henhold til 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal være påført et EU-typegodkjenningsmerke som beskrevet i nr. 6 i dette 

vedlegg eller et merke som fastsatt i artikkel 34 nr. 2 i nevnte forordning og nevnt i artikkel 5 i gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/504.» 

b)  Nr. 3.1 og 3.2 skal lyde: 

«3.1.  Et lovfestet kjennemerke som er utformet som angitt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/504, skal festes godt på et lett synlig og tilgjengelig sted på en del som normalt ikke skiftes ut ved normal 

bruk, regelmessig vedlikehold eller reparasjon (f.eks. grunnet ulykkesskade). Informasjonen som er angitt i 

modellen for EU-typegodkjenningsmerket angitt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504, 

skal være tydelig og permanent angitt. 

3.2.  Produsenten kan gi tilleggsopplysninger under eller ved siden av de foreskrevne pregingene, utenfor et tydelig 

avmerket rektangel som inneholder bare opplysningene fastsatt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/504.» 

c)  Nr. 4.3 skal lyde: 

«4.3.  Det skal være merket på understellet eller lignende deler, om mulig foran på kjøretøyets høyre side.» 

d)  Avsnitt 5 skal lyde: 

«5. Tegn 

Tegnene som er angitt i modellen for EU-typegodkjenningsmerket angitt i vedlegg IV til gjennomførings-

forordning (EU) 2015/504, skal brukes til merkingen nevnt i avsnitt 3 og 4.» 

e)  I avsnitt 6 skal første punktum lyde: 

«Alle separate tekniske enheter eller komponenter som er i samsvar med en type som er EU-typegodkjent som separat 

teknisk enhet eller komponent i samsvar med kapittel V i forordning (EU) nr. 167/2013, skal være påført et EU-

typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter eller komponenter i henhold til artikkel 34 nr. 2 i nevnte 

forordning og i samsvar med artikkel 5 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

13)  I vedlegg XXII gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal annet ledd lyde: 

«I dette vedlegg får definisjonene for «slepvogn» og «tilhenger med stivt drag» i artikkel 2 i delegert forordning (EU) 

2015/68 anvendelse. 

Videre menes med:»  
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b)  Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2. «største teknisk tillatte masse per aksel» den massen som tilsvarer største tillatte statiske vertikale belastning 

som hjulene på akselen eller belteunderstellet overfører til bakken, på grunnlag av akselens og kjøretøyets 

konstruksjonsegenskaper og den beregnede ytelsen, uavhengig av dekkenes eller beltenes belastnings-

kapasitet.» 

c)  Nr. 2.3.2 skal lyde: 

«2.3.2.  Største tillatte masse for kjøretøyer i gruppe R og S som utgjør en betydelig statisk vertikal belastning på 

traktoren (tilhenger med stivt drag og påhengsvogn), skal være summen av største tillatte masse per aksel og 

skal anvendes ved typegodkjenning i stedet for den tilsvarende største tillatte masse som er nevnt i tredje 

kolonne i tabell 1. Den betydelige statiske vertikale belastningen på traktoren skal tas i betraktning ved 

typegodkjenning av traktoren som angitt i nr. 2.3.1.» 

14)  I vedlegg XXV avsnitt 3 skal annet ledd lyde: 

«Det skal om nødvendig treffes tiltak for avladning. Det kreves imidlertid ikke avladningssystem til drivstofftanker som er 

konstruert for drivstoff med et flammepunkt på minst 55 °C. Flammepunktet skal bestemmes i samsvar med ISO 

2719:2002.» 

15)  I vedlegg XXVI skal avsnitt 1 lyde: 

«1. Generelt 

Kjøretøyer i gruppe R som omfattes av denne forordning, skal konstrueres slik at de gir effektivt vern mot 

underkjøring bakfra av kjøretøyer i gruppe M1 og N1(*). De skal oppfylle kravene i avsnitt 2 og 3 i dette vedlegg, 

skal tildeles et typegodkjenningsdokument som angitt i vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504, og 

EU-typegodkjenningsmerket angitt i nr. 5.2 i vedlegg IV til nevnte forordning skal påføres beskyttelseskon-

struksjonen bak. 

 ________  

(*) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.» 

16)  I vedlegg XXVII skal nr. 2.4.1.1 og 2.4.1.2 lyde: 

«2.4.1.1.  på en slepvogn være høyst 500 mm fra det vertikale tverrplanet som tangerer bakerste del av dekket på hjulet 

rett foran avskjermingen, 

2.4.1.2.  på en tilhenger med stivt drag eller påhengsvogn være i området foran tverrplanet som går gjennom sentrum av 

fremre aksel, men ikke lenger enn til karosseriets eventuelle forkant, for å sikre tilhengerens normale manøvre-

ringsevne.» 

17)  I vedlegg XXVIII skal avsnitt 7 lyde: 

«7. Plattformens lengde for traktorer i gruppe T4.3 og T2 

7.1.  For traktorer i gruppe T4.3 skal plattformens lengde ikke overstige 2,5 ganger traktorens største sporvidde foran eller 

bak, avhengig av hva som er størst. 

7.2.  For traktorer i gruppe T2 skal plattformens lengde ikke overstige 1,8 ganger traktorens største sporvidde foran eller 

bak, avhengig av hva som er størst.» 

18)  I vedlegg XXIX gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt 3 skal første ledd lyde: 

«Slepeinnretningen skal være utformet som en klo eller en vinsj som er egnet til slik bruk. Åpningen midt på 

låsepinnen skal være 60 mm +0,5/–1,5 mm, og kloens dybde fra pinnens midtpunkt skal være 62 mm –0,5/+5 mm.»  
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b)  Avsnitt 5 skal lyde: 

«5. Instrukser 

Riktig bruk av slepeinnretningen skal være beskrevet i bruksanvisningen i samsvar med kravene fastsatt i 

artikkel 25 i delegert forordning (EU) nr. 1322/2014.» 

19)  I vedlegg XXX gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.2.4.3 skal lyde: 

«2.2.4.3.  De relevante opplysningene om belastnings- og hastighetsindekser samt gjeldende lufttrykk i dekk skal 

være tydelig angitt i kjøretøyets bruksanvisning for å sikre at egnede reservedekk med riktig belastnings-

kapasitet kan monteres ved behov etter at kjøretøyet er tatt i bruk.» 

b)  Nr. 2.2.6.2 skal lyde: 

«2.2.6.2.  Når det gjelder dekk som har forbedret fleksjon eller svært høy fleksjon, er klassifisert i brukskategorien for 

«traktor – drivhjul» (merket med prefiks IF eller VF), og brukes i hastigheter på høyst 10 km/t på et 

kjøretøy utstyrt med «frontlaster», skal største belastning på et dekk ikke overstige 1,40 ganger 

belastningen som tilsvarer belastningsindeksen dekket er merket med, og det relevante referansetrykket skal 

økes med 80 kPa.» 

c)  Nr. 2.2.6.3 skal lyde: 

«2.2.6.3.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «traktor – drivhjul», merket med hastighets-

symbol D eller A8 og montert på landbrukstilhengere som anvendes i en hastighet på mellom 25 km/t og 

40 km/t, skal største belastning på et dekk være høyst 1,20 ganger belastningen som tilsvarer belast-

ningsindeksen dekket er merket med.» 

20)  I vedlegg XXXI skal nr. 1.1 lyde: 

«1.1.  Kjøretøyer i gruppe Tb og Rb skal være utstyrt med hjulavskjerming (deler av karosseriet, skvettskjermer osv.).» 

21)  I vedlegg XXXIII gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.1, 1.2 og 1.3 skal lyde: 

«1.1. «belteunderstell» et system som består av minst to av følgende elementer: belteruller, beltestrammer og 

beltedrivhjul, med et sammenhengende beltekjede eller drivbelte rundt dem, 

1.2. «belteruller» sylindrene i belteunderstellet som overfører kjøretøyets og belteunderstellets masse til bakken via 

drivbeltet eller beltekjedet, 

1.3. «drivbelte» et sammenhengende fleksibelt gummilignende belte som er forsterket innvendig for å kunne ta opp 

trekkraft. 

b)  Nytt nr. 1.6, 1.7, 1.8 og 1.9 skal lyde: 

«1.6. «beltestrammer» kjedehjul eller trinser i belteunderstellet som ikke overfører dreiemoment til drivbeltet eller 

beltekjedet, idet deres hovedfunksjon er å stramme drivbeltet eller beltekjedet; beltestrammere kan også skape 

rampevinkler opp og ned i sporgeometrien, 

1.7. «beltedrivhjul» kjedehjulet eller gitterhjulet i belteunderstellet som overfører dreiemomentet fra kjøretøyets 

drivverk til drivbeltet eller beltekjedet, 

1.8. «beltekjede» et sammenhengende metallkjede som går i inngrep med beltedrivhjulet, og der hvert ledd består 

av en tverrgående metallbeltesko, som eventuelt er polstret med en gummilist for å beskytte veidekket. 
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1.9.  Figurer som illustrerer definisjonene i nr. 1.2, 1.6 og 1.7: 

 

c)  Nr. 2.1.1, 2.1.2 og 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.1.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 15 km/t skal være utstyrt med enten beltekjeder 

eller drivbelter. 

2.1.2.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på over 15 km/t, men høyst 40 km/t, skal være utstyrt med 

bare drivbelter. 

2.1.3.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t skal være utstyrt med bare drivbelter.» 

d)  Nr. 3.1 og 3.2 skal lyde: 

«3.1.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på minst 15 km/t skal være utstyrt med drivbelter. 

3.2.  Belteunderstell skal ikke skade veier. Kjøretøyer med belteunderstell skader ikke veier dersom grensene angitt i 

nr. 3.3–3.5 ikke overskrides, og kontaktflaten mellom belteunderstellet og veidekket består av et elastomerisk 

materiale (for eksempel gummi).» 

e)  Nr. 3.3.1 skal lyde: 

«3.3.1.  Beltekjeder» 

f)  Nr. 3.3.1.2 skal lyde: 

«3.3.1.2.  For kjøretøyer med en kombinasjon av aksler med hjul og belter skal belastningen som overføres gjennom 

akslene med hjul på kjøretøyer med last, måles med egnede vektplater og trekkes fra den samlede største 

tillatte massen for å beregne P. Alternativt kan produsentens angitte største samlede belastning for belte-

understellet erstatte største tillatte kjøretøymasse.» 

g)  Nr. 3.3.2 skal lyde: 

«3.3.2.  Drivbelter» 

h)  Nr. 3.3.2.2 skal lyde: 

«3.3.2.2.  For kjøretøyer med en kombinasjon av aksler med hjul og belter, skal belastningen som overføres gjennom 

akslene med hjul på kjøretøyer med last, måles med egnede vektplater og trekkes fra den samlede største 

tillatte massen for å beregne P. Alternativt kan produsentens angitte største samlede belastning for 

belteunderstellet erstatte største tillatte kjøretøymasse.» 
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i)  Nr. 3.9.1.1 og 3.9.1.2 skal lyde: 

«3.9.1.1.  For kjøretøyer med bare ett belteunderstell på hver side skal styringen skje ved å endre hastigheten mellom 

belteunderstellet på venstre og høyre side. 

3.9.1.2.  For kjøretøyer med to belteunderstell på hver side skal styringen skje ved å bevege fremre og bakre del av 

kjøretøyet rundt en sentral vertikal akse, eller ved å dreie to motsatte eller alle fire belteunderstell.» 

j)  Nr. 3.9.2.1 skal lyde: 

«3.9.2.1.  Styringen skal skje ved å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral vertikal akse, eller ved å 

bevege alle fire belteunderstell.» 

22)  I vedlegg XXXIV gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3.  «referansepunkt for den mekaniske koplingen på traktoren» det punktet på tappaksen som ligger like langt fra 

sidene på gaffelen, og det punktet som utgjør skjæringspunktet mellom slepekrokens symmetriplan og den 

buede delen av slepekroken der denne berører øyet når dette er i trekkposisjon,» 

b)  Nytt nr. 1.3a skal lyde: 

«1.3a «referansepunkt for den mekaniske koplingen på tilhengeren» for koplinger med sylindrisk eller avrundet 

hode, skjæringspunktet mellom den vertikale aksen som går gjennom midten av koplingens hull og 

senterlinjen på det sylindriske eller avrundede hodet, og for koplinger med kulehode, det kuleformede 

hulrommets geometriske midtpunkt.» 

c)  Nr. 1.4 skal lyde: 

«1.4. «den mekaniske koplingens høyde over bakken på traktoren» avstanden mellom horisontalplanet som går 

gjennom referansepunktet for den mekaniske koplingen på traktoren, og horisontalplanet som traktorens hjul 

hviler på.» 

d)  Nr. 2.2 skal lyde: 

«2.2.  Mekaniske koplinger på kjøretøyer skal være i samsvar med kravene til dimensjoner og styrke angitt i nr. 3.1 

og 3.2, og med kravene til vertikal belastning på koplingspunktet angitt i nr. 3.3.» 

e)  I nr. 2.6 skal første ledd lyde: 

«Når det gjelder mekaniske koplinger på traktorer, skal øyet for trekkstangen kunne svinges minst 60o horisontalt på 

hver side av lengdeaksen på koplinger som ikke er innebygd på traktoren. I tillegg skal den alltid kunne svinges 20o 

vertikalt både oppover og nedover. (Se også tillegg 1.)» 

f)  Nr. 2.7 og 2.8 skal lyde: 

«2.7.  Når det gjelder mekaniske koplinger på traktorer, skal kloen la øyet svinge minst 90o både til venstre og til 

høyre for lengdeaksen til trekkstangen, og denne skal bremses med en stoppkraft på mellom 30 og 150 Nm. 

 Slepekroken, den gjennomgående boltkoplingen, kulekoplingen og boltkoplingen skal la øyet svinge minst 20o 

både til venstre og til høyre rundt koplingens lengdeakse. 

2.8.  For å hindre utilsiktet frakopling fra trekkringen på mekaniske koplinger på traktorer skal avstanden mellom 

tuppen av slepekroken eller kulehodet eller boltkoplingen og holderen (festeinnretningen) ikke overstige 10 mm 

ved største tillatte last som kjøretøyet er konstruert for.»  
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g)  I nr. 3.3.1 skal annet punktum lyde: 

«Den skal imidlertid ikke overstige 3 000 kg, unntatt for kulekoplingen, der den største verdien ikke skal overstige 

4 000 kg.» 

h)  I nr. 3.4.1 skal første ledd lyde: 

«Når det gjelder mekaniske koplinger på traktorer, skal alle traktorer med en største teknisk tillatt totalmasse på mer 

enn 2,5 tonn være utstyrt med en tilhengerkopling hvis høyde over bakken skal være i samsvar med ett av følgende 

forhold:» 

i)  Nr. 4.1 og 4.2 skal lyde: 

«4.1.  Et kjøretøy som er representativt for den kjøretøytypen som skal godkjennes, og som har en behørig godkjent 

kopling montert, skal innleveres til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjennings-

prøvingene. 

4.2.  Den tekniske instansen som er ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingene, kontrollerer om den 

godkjente koplingstypen er egnet for montering på den kjøretøytypen som det søkes om typegodkjenning for. 

Den tekniske instansen skal særlig forvisse seg om at festet på koplingen er i samsvar med den typen som ble 

prøvd da EU-typegodkjenningen ble gitt.» 

j)  I nr. 4.3 skal annet strekpunkt lyde: 

«—  en kort teknisk beskrivelse av koplingen som angir konstruksjonstypen og anvendt materiale,» 

k)  Nr. 4.5.2 og 4.5.3 skal lyde: 

«4.5.2.  den er egnet for montering på den kjøretøytypen som det søkes om utvidelse av EU-typegodkjenning for, 

4.5.3.  festet på koplingen på kjøretøyet er i samsvar med den typen som ble innlevert da EU-typegodkjenningen ble 

gitt.» 

l)  Nr. 4.6 skal lyde: 

«4.6.  Et dokument som vist i vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 skal vedlegges EU-typegod-

kjenningsdokumentet for hver typegodkjenning eller hver utvidelse av en typegodkjenning som er gitt eller 

nektet.» 

m)  Nr. 4.7 skal lyde: 

«4.7.  Nr. 4.1 og 4.2 er unødvendige dersom søknaden om EU-typegodkjenning av en kjøretøytype blir innlevert 

samtidig med søknaden om EU-typegodkjenning av en kopling på det kjøretøyet som det søkes om EU-

typegodkjenning for.» 

n)  Nr. 5.1.2 skal lyde: 

«5.1.2.  EU-typegodkjenningsmerke for komponenter som er i samsvar med modellen angitt i vedlegg IV til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/504,» 

o)  Nytt avsnitt 8 skal lyde: 

«8.  Følgende kjøretøyer kan være utstyrt med koplinger som er beregnet på tilkopling til trepunktskoplingen eller de 

nedre tilkoplingsarmene på traktoren: 

a)  kjøretøyer i gruppe Sa, 

b)  utskiftbare trukne maskiner i gruppe Ra som hovedsakelig er beregnet på å behandle materialer i henhold til 

artikkel 3 nr. 9 i forordning (EU) nr. 167/2013,  
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c)  kjøretøyer i gruppe Ra med en forskjell i lastet og ulastet masse på mindre enn 2 tonn. 

Dersom kjøretøyene nevnt i første ledd er utstyrt med koplinger som er beregnet på tilkopling til 

trepunktskoplingen eller de nedre tilkoplingsarmene på traktoren, skal deler av disse systemene oppfylle 

dimensjonskravene i avsnitt 5 i ISO 730:2009, endring 1: 2014. 

Produsentens beregninger av eller prøvingsresultater for koplingsdelenes styrke som ledd i overholdelsen av 

direktiv 2006/42/EF skal framlegges for den tekniske instansen i stedet for prøvingsresultatene i nr. 3.2 i 

dette vedlegg. Den tekniske instansen skal kontrollere nøyaktigheten av produsentens beregninger eller 

prøvingsresultater. Brukerhåndboken skal inneholde relevante opplysninger om sikker tilkopling og vertikal 

og sideveis festing av de nedre armene samt om reservedelenes materialkvalitet og tillatt dødgang.» 

p)  I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Delene med overskrift «Mekaniske koplingstyper på traktorer» og «Mekaniske koplingstyper på tilhengere» 

erstattes av følgende: 

«Mekaniske koplinger på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

Mekaniske koplinger på traktorer 

«Mekanisk kopling med opphengsbøyle»: se figur 1 og 2. 

«Gjennomgående mekanisk boltkopling»: se figur 1d. 

«Slepekrok» (se figur 1 – «Hitch-hook dimensions» i ISO 6489-1:2001). 

«Trekkstang på traktor»: se figur 3. 

«Mekanisk kulekopling»: se figur 4. 

«Mekanisk boltkopling»: se figur 5. 

Dimensjonene på traktorens trekkstang skal være i samsvar med dimensjonene i følgende kategorier i ISO 6489-

3:2004: 

Kategori 0 (bolt 18), forenlig med ISO 5692-3, W-form (22 mm hull). 

Kategori 1 (bolt 30), forenlig med ISO 5692-3, X-form (35 mm ring), ISO 5692-2:2002 (40 mm hull), ISO 

8755:2001 (40 mm hull). 

Kategori 2 (bolt 30), forenlig med ISO 5692-3, X-form (35 mm ring), ISO 5692-2:2002 (40 mm hull), ISO 

8755:2001 (40 mm hull). 

Kategori 3 (bolt 38), forenlig med ISO 5692-1:2004 (50 mm ring), ISO 5692-3:2011 Y-form (50 mm hull), ISO 

20019:2001. 

Kategori (4) (bolt 50), forenlig med ISO 5692-3:2011 Z-form (68 mm hull). 

Mekaniske koplinger på tilhengere 

«Trekkringer» i samsvar med ISO 5692-1:2004 (50 mm hull, ring på 30 mm i diameter). 

«Trekkringer» i samsvar med ISO 20019:2001 (50 mm hull, ring på 30–41 mm i diameter). 

«Dreibare trekkringer» i samsvar med ISO 5692-3: 2011. 
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«Koplingsringer» i samsvar med ISO 5692-2:2002 (40 mm hylse). 

«Trekkøye» i samsvar med ISO 8755:2001 (40 mm hull). 

«Trekkøye» i samsvar med ISO 1102:2001 (50 mm hull). 

«Kopling» i samsvar med ISO 24347:2005 (kule på 80 mm i diameter).» 

ii)  Overskriften på figur 4 skal lyde: 

«Kulekopling (i samsvar med ISO 24347:2005)» 

iii)  Overskriften på figur 5 skal lyde: 

«Boltkopling (i samsvar med ISO 6489-4:2004)» 

iv)  Tabell 2 skal lyde: 

«Tabell 2 

Kopling på traktoren Kopling på tilhengeren 

I samsvar med ISO 6489-1:2001 (slepekrok) I samsvar med ISO 5692-1:2004 (trekkring, 50 mm hull, 

ring på 30 mm i diameter) 

eller ISO 20019:2001 (trekkring, 50 mm hull, ring på  

30–41 mm i diameter) 

eller ISO 5692-3:2011 (dreibare trekkringer, bare 

forenlige med Y-form, 50 mm hull) 

I samsvar med ISO 6489-5:2011 (gjennomgående 

boltkopling) 

I samsvar med ISO 5692-3:2011 (dreibare trekkringer) 

I samsvar med ISO 6489-2:2002 (kopling med opp-

hengsbøyle) 

I samsvar med ISO 5692-2:2002 (koplingsring, 40 mm 

hylse) 

eller ISO 8755:2001 (40 mm trekkøye) 

eller ISO 1102:2001 (50 mm trekkøye, bare forenlig med 

ISO 6489-2:2002, A-form – ikke-automatisk) 

I samsvar med ISO 6489-3:2004 (trekkstang) Egnet kopling som er nevnt i denne kolonnen og passer til 

trekkstangens dimensjoner på traktoren nevnt i dette 

tillegg, eller som er i samsvar med Sa-kjøretøyers 

trekkringer og feste på traktorers trekkstenger i samsvar 

med ISO 21244:2008. 

I samsvar med ISO 24347:2005 (mekanisk kulekopling) I samsvar med ISO 24347:2005 (kule på 80 mm i 

diameter) 

I samsvar med ISO 6489-4:2004 (boltkopling) I samsvar med ISO 5692-1:2004 (trekkring, 50 mm hull, 

ring på 30 mm i diameter) 

eller ISO 5692-3:2011 (dreibare trekkringer, bare 

forenlige med Y-form, 50 mm hull)» 

q)  I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i)  I nr. 3.1 skal første, annet og tredje ledd lyde: 

«Prøvingskraften skal påføres de mekaniske koplingene som skal prøves, under en vinkel som dannes mellom den 

vertikale prøvingsbelastningen Fv og den horisontale prøvingsbelastningen Fh, og som i kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen går fra øverst foran til nederst bak. 

Prøvingskraften skal påføres det vanlige berøringspunktet mellom den mekaniske koplingen på traktoren og den 

tilsvarende mekaniske koplingen på tilhengeren.  
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Dødgangen mellom den mekaniske koplingen på traktoren og den tilsvarende mekaniske koplingen på tilhengeren 

skal være minst mulig.» 

ii)  I nr. 3.1 skal femte ledd lyde: 

«Dersom den mekaniske koplingens utforming (f.eks. stor dødgang, slepekrok) gjør det umulig å gjennomføre 

prøvingen med vekslende belastning, kan prøvingsbelastningen påføres også som økende belastning i trekk- eller 

trykkretningen, avhengig av hva som gir størst belastning.» 

iii)  Nytt nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3.  Påføring av belastning 

For komponenter i den mekaniske koplingen på traktoren eller tilhengeren påføres belastningen ved hjelp 

av komponentene i en tilsvarende mekanisk kopling på henholdsvis tilhenger eller traktor, alt etter hva 

kombinasjonene oppført i tabell 2 i tillegg 1 tillater.» 

r)  I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2.  Forberedelse til prøving 

Prøvingene skal utføres på en spesiell maskin der den mekaniske koplingen og eventuelle deler som fester 

denne til kjøretøyets karosseri, skal festes til en fast struktur ved hjelp av de samme komponentene som 

brukes når koplingen monteres på kjøretøyet.» 

ii)  I nr. 1.4.2 skal første ledd lyde: 

«Registrering av data med henblikk på å plotte en kurve for belastning/deformasjon ved trekk, eller grafen for 

denne kurven på en skriver tilkoplet trekkmaskinen, skal være basert på økende belastninger fra 500 daN i forhold 

til den mekaniske koplingens referansepunkt på traktoren eller tilhengeren.» 

iii)  I nr. 1.5 skal første ledd lyde: 

«Før prøvingen nevnt i nr. 1.4.2 skal det foretas en prøving der den mekaniske koplingens referansepunkt på 

traktoren eller tilhengeren gradvis påføres en belastning som er tre ganger så stor som den største tillatte vertikale 

belastningen (i daN, som tilsvarer g · S/10) anbefalt av produsenten, med en startbelastning på 500 daN.» 

 __________  


