Vejledning til anmodning om klassificering af køretøjer

Ejer

Her angives navn og adresse på ansøgeren samt dennes telefonnummer. Desuden angives
det med kryds om attesten ønskes retur pr. fax eller e-mail. Ønskes attesten retur med email skal mail adressen angives. Ønskes attesten retur med fax skal fax nummer angives.
Attesten returneres automatisk til ansøger og ikke til ejer.
Felterne udfyldes kun hvis ansøger er forskellig fra ejer.

Oplysninger om den
samlede transport

Transportens samlede totalvægt skal angives. Totalvægten udregnes som summen af akseltrykkene angivet på ansøgningsskemaets side 2.

Ansøger

Det maksimale oppumpningstryk skal angives. Oppumpningstrykket kan angives enten i
bar eller i p.s.i.
Transporter med variable akselafstande:
For transporter med variable akselafstande må alle akselafstande, der på klassificeringsattesten er angivet større end 1,9 m, gerne på den aktuelle transport være større end angivet
men ikke mindre.
For transporter med variabel akselafstand skal akselafstande, der er større end 1,9 m, således angives svarende til den korteste afstand, hvormed der køres.
Øvrige akselafstande skal svare til de afstande, hvormed transporten køres.
Der kan også søges på faste akselafstande, der er længere end minimumsafstanden, hvis
dette er nødvendigt for transportens gennemførelse.

Variabel akselafstand
(mindste afstand skal angives på ansøgningsskemaet)
Oplysninger om transportens enkelte køretøjer

Registreringsnumre eller stelnumre kan angives for hvert enkelt køretøj i transporten. Der
må gerne angives registreringsnumre/stelnumre for mere end ét køretøj af hver type. Forudsætningen herfor er, at køretøjerne er ens med hensyn til de oplysninger, der angives på
ansøgningsskemaets side 2, f.eks. 3 ens lastbiler og 2 ens blokvogne. Feltet kan også efterlades blankt eller med anden relevant information.
Det skal præciseres, at klassificeringsattestens gyldighed bortfalder, hvis den aktuelle
transports aksel- og hjulkonfiguration ikke stemmer overens med oplysningerne på klassificeringsattesten.

Yderligere oplysninger
om transporten.
(Ansøgningsskemaets
side 2)

På ansøgningsskemaets side 2 angives oplysninger om transportens enkelte aksler. Ingen
oplysninger kan udelades. Definitioner af akselnumre, afstande og sporvidder fremgår af
skitserne øverst på ansøgningsskemaets side 2. Oplysningerne skal angives i de enheder,
der er angivet i parentes under overskrifterne.

Dækbredder

Dækkets bredde kan aflæses på siden af dækket. Hvis dækkets bredde undtagelsesvis ikke
kan findes her, angives det målte hovedstøttemønster.
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