VAN VERKEEREN INFRASTRUCTUUR
MINISTERIE
Bestuurvan Wegverkeeren lnfrastructuur
DienstVerkeer- DirectieVoertuigen
155- 1040Brussel
wetstraat
Blokc, Sdeverdieping,
Palace,
Résidence
'44.80
.31.11- Fax'.021287
Tel 021287

EEG . GOEDKEURTNGSFORMULIER.
FFC TYPF APPROVAT CFRTTFICATF

Mededeling betreffende goedkeuring van een type onderdeel(trekhaak) met betrekking
tot Richtl tjn 94I 20lE G.
with regardto Directive94l20lEC
Communicationconcerningthe type-approvalof a type of component(towing bracket)

*
GOEDKEURINGSNUMMER : e6*94 l20x0247 00
Type-approvalnumber:

Redenvan de uitbreiding: --Reasonfor extension:

DEEL I.
SectionI.

0 . 1.

Merk (firmanaam)

: GDW

Make(tradename of rnanufacturer)

0.2.

Type en handelsbenaming(en)

:1252

Type and generalcommercialdescription(s)

0.3.

Middel tot identificatievan het type, indien
: type op identificatieplaatI type on identificationplate
op het onderdeel
het is aangegeven
Meansof identificationof type if markedon the component

0 . 3 . 1 .Plaatsvan dat merkteken

: op identificatie plaat / on identificationplate

Locationof the marking

o
u.).

Naam en adresvau de fabrikant
Name and adressof manufacturer

0.1.

: N.V. GDW
Hoogmolenwegel
,23
8-8790 WAREGEM(België)

plaatsen wijze van aanbrengingvan de
11liet gevalonderdelenen technischeeenheden,
/ on type plate
typeplaat
:
op
EEG-goedkeuringsmarking
technicalunits,locationand methodofaffrxing ofthe EEC approvalmark.
In the caseofcomponentsand separate

0.8.

N.V. GDW
Adres(sen)van de assemblagefabriek(en):
Hoogmolenwegel,23
of assemblyplants
Name(s)and adress(es)
B-8790 Waregem(België)
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DEEL II.
SectionII

1.

I
Aanvullendegegevens(indienvan toepassing): zie aanhangsel
Additional information(whereapplicable)seeAppendix I

2.

Met keuringbelastetechnischedienst

:

Technical serviceresponsiblefor carrying out the tests

RUG - Labo SOETE
Sint Pietersnieuwstraat,41
9OOOGENT

?

Datum van het ker-rringsrapport: 17 october2000
Date of testrepoft

4.

-4921
00
ort: LS-94 120
Nummervanhetkeuringsrapp
Numberof testreport

5.

Eventueleopmerkingen:(zie aanhangsell)
Remarks(if any)

6.

Plaats: Brussel.
Place

7.

Datum:8 januarí2002
Date

8.

Handtekening.
Signature

NAMENSDE MINISTER:
ONBpneu

OFTHE MTMSTER

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

De Ingenieur-Directeur,

o

9.

van het informatiepakketdat bij de administratievedienstdie
Bijgevoegdwordt eeninhoudsopgave
de goedkeuringheeftverleendwordt bewaarden op verzoekverkrijgbaaris.
The index to the information packagelodged with the competentauthority that has grantedtype-approval,which may
be abtainedrequest.

-24blzen2A3
- BijlageIII - LS-94/20-492100
Tecl.rnisch
aanvraagdossier

nr e6*94120*0247*00betreffende
AanhangselI van het EEG-typegoedkeuringsformulier
goedkeulingals technischonderdeelvan mechanischekoppelinrichtingenmet betrekking
tot Richtl tjn 9aI 20 lEC.
mechanicalcouplingdeviceswith regard
AppenclixI to EEC approvalcerificateNo e6+g4l20*....concerningthe componenttype-approvalof
to Directive94l20lEC.

gegevens.
Aar-rvullende
Additional information

1 . 1 . Klassevan het type koPPeling

:A50-X

Classof the type couPling

1.2.

Categorieënof typenvoertuigenwaarvoorde inrichtingis
: OPEL Agila'00
ontworpenof waaftoedezewordt beperkt
: seefittinginstructions
orrestricted
isdesigned
dorwhichthedevice
ortypesofvehicles
Categories

I.3.

MaxirnaleD-waarde(l)

:5kN

Maximum D-value

1.4.

S op het
Verlicale maximumbelasting
(1)
koppelingspunt

: 50kg

Marimum verticalload S at the couplingpoint

L5.

MaximalebelastingU op het opleggerkoppelp u n t( 1 )

ton

Maximum load U at the fifth wheelcouplingpoint

1.6.

MaximaleV-waarde(l)

KN

Marimum V-value

t.1

Aalwijzilgell over de bevestigingvan het type koppelingaan het voertuig en foto's of tekeningenvan de
door de fabrikant;aanvullendegegevens,als de
aanhet voerfuigals aangegeven
bevestingspunten
toepassingva1 het type koppelingtot specialevoertuigtypenis beperkt: zie montagehandleiding.
vehicle given
I'structions for attachmentàftn. "oupting type to the vehicle and photographsor drawings ofthe fixing points at the
fitting
:
see
vehicles
types
of
by t[.remanufacturer;additional information if the use of the coupling type is restrictedto special
instructions

1 . 8 . hilichtingerrover de aanbrengingvan speciale
(1)
trekinriclrtingenof montageplaten

'.zie montagehandleiding

InÍbrmationon the Íitting of specialtowing bracketsor mountingplates: seefrtting instructions

5.

: De vasthechtingv.d. trekinstallatieop het voertuigis nagezien
Oprnerkingen(2)
bepaaldin bijlageVII.
met bijlageI nr. 5.10.,volgensde voorschriften
in overeelstemming
Rernarks: The Íitting ofthe towbaron the vehicleis checkedaccordingannexI nr. 5.10.,accordingthe prescriptions
Mentionedin annexVII.

( 1) Doorhalenwat niet van toepassingis
(2) Oncleranclerevermelding of opleggerkoppelingenongeschiktzijn voor gedwongensturing.
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