
TISKOVÉ OPRAVY 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel 
a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených 

pro tato vozidla (rámcová směrnice) 

(Úřední věstník Evropské unie L 118 ze dne 13. května 2009) 

Strana 46, příloha IX, „Strana 2 Vozidlo kategorie M 2 (neúplná vozidla)“ má znít takto: 

„STRANA 2 

VOZIDLO KATEGORIE M 2 

(NEÚPLNÁ VOZIDLA) 

Strana 2 

Obecné konstrukční vlastnosti 

1. Počet náprav: .................................................................................. a kol: .................................................................................. 

1.1. Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: ............................ 

2. Řízené nápravy (počet, umístění): ..................................................................................................................................................... 

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ............................................................. .............................................................. 

Hlavní rozměry 

4. Rozvor náprav ( e ): ............................ mm 

4.1. Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm 

5.1. Maximální přípustná délka: ................................. mm 

6.1. Maximální přípustná šířka: ................................. mm 

7.1. Maximální přípustná výška: ................................... mm 

12.1. Maximální přípustný zadní převis: ................................... mm 

Hmotnosti 

14. Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: ................................. kg ( f ) 

14.1. Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ............... kg 2. ............... kg 3. ............... kg atd. 

15. Minimální hmotnost vozidla při dokončení: ................................. kg 

15.1. Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ............... kg, 2. ............... kg, 3. ............... kg 

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti 

16.1. Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ............................ kg 

16.2. Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ............. kg 2. ............... kg 3. ............... kg atd. 

16.3. Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ................ kg 2. ................ kg 3. ................ kg 
atd. 

16.4. Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ........................... kg 

17. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu ( 1 )( o ) 

17.1. Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: ........................... kg
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17.2. Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu: 

1. ............... kg, 2. ............... kg, 3. ................ kg 

17.3. Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav: 

1. ............... kg, 2. ............... kg, 3. ................ kg 

17.4. Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz .................................................... kg 

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost: 

18.1. přívěsu: ............................ kg 

18.3. přívěsu s nápravami uprostřed: ............................ kg 

18.4. nebrzděného přípojného vozidla: ............................ kg 

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ............................ kg 

Hnací jednotka 

20. Výrobce motoru: .................................................................................................................................................................................... 

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: ..................................................................................................................................... 

22. Pracovní princip: .................................................................................................................................................................................... 

23. Výhradně elektrická: ano/ne ( 1 ) 

23.1. Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne ( 1 ) 

24. Počet a uspořádání válců: .................................................................................................................................................................... 

25. Zdvihový objem motoru: ............................ cm 3 

26. Palivo: motorová nafta / benzin / zkapalněný ropný plyn (LPG) / zemní plyn – biomethan / ethanol / bionafta / 
vodík ( 1 ) 

26.1. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ( 1 ) 

27. Maximální netto výkon ( g ): .......................... kW při ............................ ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý 
výkon (elektrický motor) ........................... kW ( 1 ) 

28. Převodovka (druh): ............................ 

Maximální rychlost 

29. Maximální rychlost: ............................ km/h 

Nápravy a zavěšení 

30. Rozchod kol u náprav: 1. ........................... mm 2. ........................... mm 3. ............................ mm 

33. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne ( 1 ) 

35. Kombinace pneumatika/kolo ( h ): ............................ 

Brzdy 

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ( 1 ) 

37. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ............................ bar 

Spojovací zařízení 

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): ................................. 

45. Druhy a třídy spojovacího zařízení, která lze namontovat: ................................. 

45.1. Parametry ( 1 ): D: …, V: …, S: …, U: …
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Vliv na životní prostředí 

46. Hladina akustického tlaku 

u stojícího vozidla: ............................ dB(A) při otáčkách motoru: .......................... ot/min 

u vozidla za jízdy: ............................ dB(A) 

47. Hladina výfukových emisí ( l ): Euro ............................ 

48. Emise z výfuku ( m ): 

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: ............................ 

1.1. Postup zkoušky: typ I nebo ESC ( 1 ) 

CO: .......... HC: ......... NO x : .......... HC + NO x : ......... Hmotnost částic: .......... 

Opacita kouře (ELR): ........................... (m -1 ) 

1.2. Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 ( 1 )) 

CO: .......... THC: .......... NMHC: ......... NO x : .......... THC + NO x : .......... Hmotnost částic: ......... 
Počet částic: ........ 

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné) 

CO: .......... NO x : .......... NMHC: .......... THC: .......... CH 4 : .......... Hmotnost částic: .......... 

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ........................... (m -1 ) 

Různé 

52. Poznámky ( n ): ............................“
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