
II. MELLÉKLET, 4. FÜGGELÉK

(MINTA)

(legnagyobb méret: A4 (210 x 297 mm))

EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI BIZONYÍTVÁNY

HIVATALI
BÉLYEGZŐ

Tájékoztatás

– a típusjóváhagyásról

– a típusjóváhagyás meghosszabbításáról

– a típusjóváhagyás elutasításáról

– a típusjóváhagyás visszavonásáról

a 2005/…/EK irányelv értelmében önálló műszaki egységként elülső védelmi rendszerrel ellátott típusra
vonatkozóan.

A típusjóváhagyás száma:

A meghosszabbítás oka:

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (gyártó kereskedelmi neve):

0.2. Típus és általános kereskedelmi megnevezés(ek):

0.3. Típusazonosító, ha jelölték az elülső védelmi rendszeren:

0.3.1. A fenti megjelölés helye:

0.5. A gyártó neve és címe:

0.7. Az EK-jóváhagyási jel rögzítésének helye és módja:

0.8. Összeszerelő üzem(ek) címe:

II. SZAKASZ

1. További információk: Lásd a Kiegészítést

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:

3. A vizsgálatról szóló jelentés időpontja:

4. A vizsgálatról szóló jelentés száma:

5. Megjegyzések: Lásd a Kiegészítést

6. Helyszín:

7. Dátum:

8. Aláírás:

9. Az engedélyező hatósághoz benyújtott tájékoztató csomag jegyzéke, amely kérésre beszerezhető,
mellékelve.
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Kiegészítés a 4. melléklethez

a … sz. EK-típusjóváhagyási bizonyítványhoz

elülső védelmi rendszer a 2005/…/EK irányelv szerinti
típusjóváhagyására vonatkozóan

1. További információk:

1.1. A rögzítés módja:

1.2. Összeszerelési és összeállítási utasítások:

1.3. Azon járművek listája, amelyekre az elülső védelmi rendszer rögzíthető, a használatukra vonat-
kozó korlátozások és a rögzítés szükséges feltételei:

2. Észrevételek:

3. Az I. melléklet 3. pontjában foglalt vizsgálat eredményei

Vizsgálat Megállapított értékek Megfelelő/Nem meg-
felelő

Lábformájú próbatest alsó része – elülső
védelmi rendszer.
– 3 vizsgált helyzet (amennyiben elvégez-
ték)

Hajlítási szög ……

…… fok
……

Nyírási elmozdulás ……

…… mm
……

Gyorsulás a sípcsonton ……

…… g
……

Lábformájú próbatest felső része – elülső
védelmi rendszer.
– 3 vizsgált helyzet (amennyiben elvégez-
ték)

Az ütközési erők összege ……

…… kN
……

Hajlítónyomaték ……

…… Nm
……

Az elülső védelmi rendszer belépő élének a
lábformájú próbatest felső része.
– 3 vizsgált helyzet (csak megfigyelés)

Az ütközési erők összege ……

…… kN
……

Hajlítónyomaték ……

…… Nm
……

Gyermek/kis termetű felnőtt fejformájú
(3,5 kg) próbatest – elülső védelmi rend-
szer

HPC-értékek
(legalább 3 érték)

……

……

……
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