
 

 

 

 
 

 

EÜ VASTAVUSSERTIFIKAAT KOMPLEKTSED SÕIDUKID Lk 1  
 

Allakirjutanu Heinz Fust, Leiter Homologation tõendab käesolevaga, et 

sõiduk: 

0.1. Mark: KRONE 

0.2. Tüüp: AZ 

 variant ( 
a
 ): DB01CLNF 

 versioon ( 
a
 ): 18K 

0.2.1. Kaubanimi: N/A 

0.4. Sõiduki kategooria: O4 

0.5. Tootja ärinimi ja aadress: Fahrzeugwerk Krone Beteiligungs-GmbH, DE-48480 Spelle 

0.6. Andmesiltide asukoht ja kinnitusviis: Ees paremal, liimitud 

 Sõiduki valmistajatehase tähise asukoht: Ees paremal 

0.9. Tootja esindaja nimi ja aadress (vajaduse korral): -------- 

0.10. Sõiduki valmistajatehase tähis: WKEAZ000000855255 

vastab kõigis aspektides tüübile, mida on kirjeldatud tüübikinnituses e1*2007/46*0942*09, mis on välja antud 19.01.2018, 
ning et 

sõiduki võib registreerida liikmesriikides, kus on parem-/vasakpoolne ( 
b
 ), liiklus ning kus kiirusmõõdikul kasutatakse 

meeter-/inglise ( 
c
 ) mõõdusüsteemi ühikuid ( 

d
 ). 

 

 

 

Werlte 

 

 

 

11.07.2018 

 

(Koht) (Kuupäev) (Allkiri) 
DE L 118/16 Amtsblatt der Europäischen Union 13.5.2009 

 
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY COMPLETE VEHICLES Page 1                  EN L 118/16 Official Journal of the European Union 13.5.2009 
The undersigned [(Full name and position)] hereby certifies that the vehicle:  
0.1. Make (Trade name of manufacturer): 
0.2. Type:  
Variant ( 

a
 ) : 

Version ( 
a
 ) : 

0.2.1. Commercial name: 
0.4. Vehicle category:  
0.5. Company name and address of manufacturer: 
0.6. Location and method of attachment of the statutory plates: 
Location of the vehicle identification number: 
0.9. Name and address of the manufacturer’s representative (if any): 
0.10. Vehicle identification number: 
conforms in all respects to the type described in approval (type-approval number including extension number) issued on (date of issue) and  
can be permanently registered in Member States having right/left ( 

b
 ) hand traffic and using metric/imperial ( 

c
 ) units for the speedometer ( 

d
 ).  

(Place) (Date): (Signature): 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE VÉHICULES COMPLETS Page 1                FR L 118/16 Journal officiel de l’Union européenne 13.5.2009 
Le soussigné [(nom complet et qualité)] certifie par la présente que le véhicule:  
0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 
0.2. Type: 
Variante ( 

a
 ) : 

Version ( 
a
 ) : 

0.2.1. Nom commercial: 
0.4. Catégorie de véhicule: 
0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: 
0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: 
Emplacement du numéro d’identification du véhicule: 
0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): 
0.10. Numéro d’identification du véhicule: 
est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (numéro de réception ainsi que numéro d’extension) délivrée le ( date d’émission) et  
peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche ( 

b
 ) et qui utilisent les unités 

métriques/britanniques ( 
c
 ) pour l’indicateur de vitesse ( 

d
 ).  

(lieu) (date): (signature): ...........................................................



 

 

 

EÜ VASTAVUSSERTIFIKAAT Lk 2  Sõiduki valmistajatehase tähis: WKEAZ000000855255 
 

Sõiduki konstruktsiooni üldised karakteristikud 

1. Telgede arv: 2 Rataste arv: 4  

1.1. Topeltratastega telgede arv ja asukoht: 0 // - 

2. Juhtteljed (arv ja asukoht):  /    

Põhimõõtmed 

4. Teljevahe ( 
e
 ):  ----- mm 

4.1. Telgede pikivahe: 1-2: 4885 mm,    2-3:  mm,    3-4:  mm 

5. Pikkus: 8540 mm  

6. Laius: 2550 mm  

7. Kõrgus: 1300 mm  

10. Kaugus haakeseadise keskpunktist sõiduki tagumise otsani: 9090 mm 

11. Laadimispinna pikkus: 6900 mm 

12. Tagaülend: 1055 mm 

Massid 

13. Töökorras sõiduki mass: 3100 kg ( 
f
 ) 

13.1. Selle massi jaotumine telgede vahel: 1.: 1650 kg,       2.: 1450 kg,       3.:  kg 

13.2. Sõiduki tegelik mass: 3100 kg 

16. Suurimad tehniliselt lubatud massid: 

16.1. Suurim tehniliselt lubatud täismass: 18000 kg  

16.2. Igale teljele rakenduv tehniliselt lubatud mass: 1.: 9000 kg,       2.: 9000 kg,       3.:  kg 

16.3. Igale teljerühmale rakenduv tehniliselt lubatud mass: 1.: ------ kg,       2.: ------ kg,       3.: ------- kg 

17. Registreerimisel/kasutuses lubatud suurimad massid riigisiseses/rahvusvahelises liikluses ( 
1
 ) ( 

o
 ) 

17.1. Registreerimisel/kasutuses lubatud suurim täismass: 18000 kg  

17.2. Registreerimisel/kasutuses lubatud suurim igale teljele rakenduv täismass: 

 1.: 9000 kg 2.: 9000 kg 3.:  kg  

17.3. Registreerimisel/kasutuses lubatud suurim igale teljerühmale rakenduv täismass: 

 1.: ------ kg,       2.:  kg,       3.:  kg 

19. Poolhaagise või kesktelghaagise haakepunktile rakenduv suurim tehniliselt lubatud staatiline mass:  - kg 

Suurim kiirus 

29. Suurim kiirus: 100 km/h  

Teljed ja vedrustus 

31. Ülestõstetava(te) telje/telgede asend: --- 

32. Koormatava(te) telje/telgede asend: 1 ; 2 

34. Õhk- või muu samaväärse vedrustusega telg (teljed): jah/ei ( 
1
 )  

35. Rehvi/velje kombinatsioon ( 
h
 ): 385/65 R22,5 160 J - 22,5x11,75 ET 120 

Pidurid 

36. Haagise piduri ühendusviis: mehaaniline/ elektriline/ pneumaatiline/hüdrauliline ( 
1
 )  

Kere 

38. Kere kood ( 
i
 ): DB01 

Haakeseadis 

44. Haakeseadise tüübikinnitusnumber või tüübikinnitustähis (kui haakeseadis on paigaldatud): E1-55R-012501-00 

45.1. Karakteristikute väärtused ( 
1
 )       D: 125 // V: ---  // S: ______ // U: ______  

Muu 

50. Saanud tüübikinnituse vastavalt ohtlike ainete vedamiseks ette nähtud sõidukite konstrueerimisnõuetele:  

 jah/klass(id): --- / ei ( 
1
 ) 

51. Eriotstarbeliste sõidukite korral: tähis kooskõlas II lisa punktiga 5:  

52. Märkused ( n ):  Entries in number 17 referring to 96/53/EC for a intended registration in -EE -  *  
 

 

2184676-100-TRAPKAK-Hermann Huevet -EST- 


