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Meddelelse
om
køretøjers indretning og udstyr mv.

Kuglekobling, fabrikat BPW, type ZKAS med stabiliseringsanordning
Færdselsstyrelsen tillader hermed, at påhængskøretøjer med stiv trækstang kan være udstyret
med 50 mm kuglekobling, fabrikat BPW, type ZKAS med stabiliseringsanordning.

Stabiliseringsanordningen, der opfylder de tekniske krav i ISO-standard 11555-1, er konstrueret, så den klemmer om kuglen, og friktionskraften mellem kuglekoblingen og det trækkende
køretøjs koblingskugle begrænser muligheden for, at påhængskøretøjet kommer i slinger under
kørsel.
Den optimale friktionskraft opnås alene med rene og tørre friktionsflader på koblingskuglen og
kuglekoblingen og med en korrekt serviceret klemanordning. Friktionskraften medfører øgede
påvirkninger på koblingskuglen og kuglens fastgørelse til køretøjet.

Tilladelsen er kun gældende under følgende betingelser:
Påhængskøretøjets egenvægt (alternativt køreklar vægt) skal være mindst 200 kg, og køretøjets tilladte totalvægt må med kuglekoblingstype:
ZKAS 1,35-1 (E-godkendelsesnr. 55R-012317) ikke overstige 1.350 kg, med
ZKAS 3,0-1 (E-godkendelsesnr. 55R-012318) ikke overstige 3.000 kg og med
ZKAS 3,5-1 (E-godkendelsesnr. 55R-012319) ikke overstige 3.500 kg.
Påhængskøretøjets teknisk tilladte koblingstryk må ikke overstige 150 kg, idet ovennævnte kuglekoblinger alle er godkendt til en lodret belastning (S-værdien) på max. 150 kg.
Kuglekoblingens typebetegnelse og E-godkendelsesnummer er anført på fabrikationspladen på
betjeningsgrebets underside.

Ved kuglekoblingsudskiftning på et brugt påhængskøretøj
Når kuglekoblingen på et allerede ibrugtaget eller registreret påhængskøretøj udskiftes til en af
de ovenfor anførte typer, og BPW´s anvisninger for monteringen er opfyldt, skal påhængskøretøjet ikke synes og godkendes af en synsvirksomhed inden ibrugtagningen med ovennævnte
kuglekoblingstype.
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Betingelser for sammenkobling
Påhængskøretøj, der er udstyret med kuglekoblingen, må ikke sammenkobles med et trækkende køretøj, hvis køretøjets koblingskugle er påskruet eller ikke har den nødvendige frigang fra
kuglemidten til beslag o. lign. på mindst 65 mm og mindst 35 mm til kuglehalsen som vist på
skitserne herunder.

Forbuddet fremgår også af koblingsfabrikantens brugervejledning for kuglekoblingen.

Denne meddelelse træder i kraft straks.

Færdselsstyrelsen, den 22. august 2017

Kirsten Søndergaard Munck
Kontorchef
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