6 x 50 - 10.9

6 x 50 - 10.9

4
2 borgrondsels M16

(C-C’)
(*)

4
2 rondelles de sécurité M16

(C-C’)
(*)

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen
DIN931/DIN933/DIN7991
Kwaliteit - Qualité - Quality - Qualität 8.8 / 10.9
M6------10.8Nm of 1.1kgm M8------25.5Nm of 2.60kgm M10------52.0Nm of 5.30kgm
M12-----88.3Nm of 9.0kgm M14-----137 Nm of 14.0kgm M16------211 Nm of 21.5kgm
M22-----265 Nm ok 27kgm

MINISTERIE
VANVERKEER
EN INFRASTRUCTUUR
BestuurvanWegverkeer
en Infrastructuur
Dienst Verkeer - Directie Voertuigen
Résidence
Palace,
BlokC, Sdeverdieping,
wetstraat15s- 1040Brussel
Tel:021287
.31.11 - Fax'.021287
.44.80

EEG - GOEDKET]RINGSFORMULIER.
EEC TYPEAPPROVALCERTIFICATE

Mededelingbetueffendegoedkeuringvan eentype onderdeel(treldraak)met betrekking
tot Richtlijn 94I20lEG.
CoÍnmunicaÍonconcemingthe twe-approvalofa typeofcomponent(íowingbncket) with regardto Directive94l20lEC

GOEDKEIJRINGSIIIIMMER : e6*9420*0086*00
Tlpe-approvalnumber:

Redenvan de uitbreiding : -Reasonfor exteDsion:

DEEL I.
SectionI.

Merk (firmanaam)

: GDW

Make(trade name of manufacturer)

0.2.

Type en handelsbenaming(en)

:1015

Type and generalcommercialdescription(s)

0.3.

Middel tot identificatievan het type, indien
het is aangegevenop het onderdeel
: type op identificatie plaatI typ" on identificationplate
Meansof identificationof type if markedon the component

0.3.1. Plaatsvan dat merkteken

: op identificatieplaat/ on identificationplate

Location of the markine

0.5.

Naam en adresvan de fabrikant
Name and adressof manufacturer

0.1.

: N.V. GDW
Hoogmolenwegel
,23
8790 \ryAREGEM(België)

In het geval onderdelenen technischeeenheden,plaatsen wijze van aanbrengingvan de
EEG-goedkeuringsmarking
: op typeplaat lon type plate
In the caseof componentsand separatetechnical units, location and method of affixing of the EEC approval mark.

0.8.

Adres(sen)van de assemblagefabriek(en):
N.V. GDW
Name(s)
andadress(es)
plants
of assembly
Hoogmolenwegel,23
8790 Waregem (België)

DEEL II.
SectionII

1.

I
Aanvullendegegevens(indien van toepassing)'. zie aanhangsel
Additional information(whereapplicable)seeAppendix I

2.

Met keuring belastetechnischedienst

:

Technicalserviceresponsiblefor carryingout the tests

RUG - Labo SOETE
Sint Pietersnieuwstraat, 4l
9OOOGENT

3.

Datum van het keuringsrapport : 14 september1999
Date of testreport

4.

198/98
: LS-94 120Nummervanhetkeuringsrapport
of testreport
Number

5.

Eventueleopmerkingen: (zie aanhangsel1)
Remarks(if any)

6.

Plaats: Brussel.
Place

7.

Datum:7februari2000
Date

8.

Handtekening.
Sienature

NAMENS DE MINISTER:
ON BpHalp oF TFrEMrlrrrsraR

Voor de Directeur-Generaal,
For the General- Director,

De Ingenieur-Directeur,
The Engineer-Director.

LEFEVRE.

9.

van het informatiepakketdat bij de administratievedienstdie
Bijgevoegdwordt een inhoudsopgave
goedkeuring
wordt
heeft
verleend
bewaard
en op verzoekverkrijgbaaris.
de
The index to the information packagelodged with the competentauthority that has grantedtype-approval, which may
be abtainedrequest.

- Bijlage III - LS-94120-198198
|lblz
Technischaanvraagdossier

-E. TE-CAN

AanhangselI van het EEG-typegoedkeuringsformulier
nr e6*94120*0086*00
betreffende
goedkeuringals technischonderdeelvan mechaÍlischekoppelinrichtingenmet befekking
tot Richtlijn 94/ 20lEC.
AppendixI to EEC approvalcerificateN' e6*94120*....concemingthe compononttype-approvalof mechanicalcouplingdeviceswith regard
Ia DiÍective 94/20/EC.

l.

Aanvullendegegevens.
Additional information

1 . 1 . Klassevan het type koppeling

: 450-X

Classof the type coupling

t.2.

Categorieënof typen voertuigenwaarvoorde inrichting is
ontworpenof waartoedezewordt beperkt
: TVECODailey 35.10-40.10
Categoriesor typesof vehiclesdor which the deviceis designedor restricted: seefitting instructions

1.3.

MaximaleD-waarde(1)

: 17.2 kN

Maximum D-value

r.4.

Verticale maximumbelastingS op het
koppelingspunt(1)

: 140kg

Maximum vertical load S at the coupling point

L5.

Maximale belatingU op het opleggerkoppelpunt (1)

: ---

ton

: ---

kN

Maximum load U at the fifth wheel coupling point

r.6.

Maximale V-waarde(1)
Maximum V-value

t . 7.

Aanwijzingen over de bevestigingvan het type koppelingaanhet voertuig en foto's of tekeningenvan de
bevestingspunten
aanhet voertuig als aangegeven
door de fabrikant; aanvullendegegevens,als de
toepassingvan het type koppelingtot specialevoertuigtypenis beperkt: ziemontagehandleiding.
Instructionsfor attachmentof the coupling type to the vehicle and photographsor drawingsof the fixing points at the vehicle given
by the manufacturer;additionalinformationif the use of the coupling type is restrictedto specialtypes of vehicles: seefitting
instructions

1.8.

Inlichtingen over de aanbrengingvan speciale
trekinrichtingenof montageplaten(1)

: zie montagehandleiding

Information on the fitting of specialtowing bracketsor mounting plates : seefitting instructions

5.

Opmerkingen(2)
: De vasthechtingv.d. trekinstallatieop het voertuig moet nagezien
worden in overeenstemming
met bijlageI nr. 5.10.,volgensde voorschriftenbepaaldin bijlageVII.
Remarks: The frtting of the towbar on the vehiclemust be checkedaccordingannexI nr. 5.10., accordingthe prescriptions
Mentionedin annexVII.

( I ) Doorhalenwat niet van toepassingis
(2) Onder anderevermeldingof opleggerkoppelingen
ongeschiktzijn voor gedwongensturing.
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