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0 .5 .

0.8.

In het geval onderdelen en technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van de

EEG-goedkeuringsmarking : op typeplaat lon type plate
In the cáse of components and separate technical units, location and method of affrxing of the EEC approval mark'

Adres(sen) van de assemblagefabriek(en): N.V. GDW

Name(s) and adress(es) of assembly plants Hoogmolenwegel, 23
8-8790 Waregem(België)

Mededeling betreffende goedkeuring van een type onderdeel (treknaak) met betrekking
tor Richtlijn 9 4 I 20 IEG .
Communication conceming the type-approval of atype of component (towing bracket) with regard to Directive 94l20lEC

GOEDKEURINGSNUMMER : e6*94l20*0465*01
Type-approval number :

Reden van de uitbreiding : Constructieve wijziging - Geometrie zijstuk links * rechts
Reason for extension :

DEEL I.
Section I.

0.1. Merk (firmanaam)
Make(trade name of manufacturer)

0.2. Type en handelsbenaming(en)
Type and general commercial description(s)

0.3.1 . Plaats van dat merkteken
Location of the marking

Naam en adres van de fabrikant
Name and adress of manufacturer

0.7.

0.3. Middel tot identificatie van het type, indien

het is aangegeven op het onderdeel : type op identificatie plaat I ffpe on identificationplate
Means of identification of type if marked on the component
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Aanhangsel I van het EEG-typegoedkeuringsformulier rn e6*94/20*0465*01 betreffende
goedkeuring als technisch onderdeel van mechanische koppelinrichtingen met betrekking
tot Richtlijn 9 4 I 20 lEC.
Appendix I to EEC approval cerificate No ó*94120*.... conc€ming the component type-approval of mechanical coupling devices with regard
to Directive 94l20lEC.

1 .

1 . 1 .

Aanvullende gegevens.
Additional information

Klasse van het type koppeling
Class of the type coupling

1.2. Categorieën of typen voeffuigen waarvoor de inrichting is
ontworpen of waartoe deze wordt beperkt : Citroën Berlingo '96 - Peugeot Partner
Categories or types of vehicles dor which the device is designed or restricted : see fitting instructions

Maximale D-waarde (1)
Maximum D-value

Verticale maximumbelasting S op het
koppelingspunt (1)
Maximum vertical load S at the coupling point

Maximale belating U op het opleggerkoppel-
punt (1)
Maximum load U at the fifth wheel coupling point

Maximale V-waarde (1)
Maximum V-value

: 7.82 kN1 . 3 .

t .4 .

1 . 5 .

r.6.

l . t .

: 450-X

: 7 0 k g

ton

KN

1.8 .

Aanwijzingen over de bevestiging van het type koppeling aan het voertuig en foto's of tekeningen van de

bevestingspunten aan het voertuig als aangegeven door de fabrikant; aanvullende gegevens, als de

toepassing van het type koppeling tot speciale voertuigtypen is beperkt : zie montagehandleiding.
Instructions for attachment of the coupling type to the vehicle and photographs or drawings of the fixing points at the vehicle given

by the manufacturer; additional information if the use of the coupling type is restricted to special types of vehicles : see fitting

instructions

Inlichtingen over de aanbrenging van speciale
trekinrichtingen of montageplaten (1) : zie montagehandleiding
Information on the fitting of special towing brackets or mounting plates : see fitting instructions

5. Opmerkingen (2) : De vasthechting v.d. trekinstallatie op het voertuig moet nagezien

worden in overeenstemming met bijlage I nr. 5.10., volgens de voorschriften bepaald in bijlage VII.
Remarks : The fitting of the towbar on the vehicle must be checked according annex I nr. 5.10., according the prescriptions

Mentioned in annex VIL

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is

(2) Onder andere vermelding of opleggerkoppelingen ongeschikt zijn voor gedwongen sturing.
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