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AXELAVSTAND FÖR OLIKA FORDONSTYPER. FÖRSLAG TILL NYTT

SYSTEM FÖR FORDONSKODER:

l PERSONBILAR

Axelavstånd för personbilar finns ej i bilregistret.

Enligt fordonsteknikerna kan personbilar med stor säkerhet antas ha

axelavstånd _<_ 3,1 m. Längre avstånd än detta har enbart förlängda limou-

siner. Det finns långa Citroen, Mercedes, Cadillac etc med axelavstånd

omkring 3.08 m, alltså strax under 3.10 m.

2 LÄTTA LASTBILAR (TOTALVIKT < 3500 KG)

I bilregistret finns 160 459 lätta lastbilar med två axlar. Dessutom finns

26 stycken med tre axlar. Dessa måste vara någon form av specialfordon

eller felkodning i registret.

Det finns ingen märkbar skillnad i axelavstånd mellan pb och lätta lb.

Således har 90 % axelavstånd mindre än 3,10 m och 95 % mindre än

3,30 m (se figur 1 över fördelning av axelavstånd). Men dessa 5%

förekommer i stor utsträckning i trafiken. Det är vanligt att hantverkare

och mindre firmor har skåpbussar med axelavståndet 3.20-3.40 m. Ur

denna synpunkt är värdet 3.3 m lämplig gräns mellan lätt och tung lastbil.

Utsendet hos de treaxliga fordonen är svårt att få grepp på. 10 st har i

alla fall konventionellt utseende med boggie bak.

3 TUNGA LASTBILAR (TOTALVIKT : 3500 KG)

I bilregistret finns 110 368 tunga lastbilar. Av dessa är 32 810 (30 %) tre-

axliga och 45 st har fyra axlar. Axelavståndet mellan framhjul och första

bakhjul är i allmänhet mellan 3,5 m och 5,5 m.



 

Figur 1A. Lätta lastbilar, antal axlar enbart = 2. Fördelning för
axTelavstånd.



 

Figur 2A. Tunga lastbilar, antal axlar enbart = 2. Fördelning för
axelavstånd.



 

Avst 1

Avst 2 - - - - - -

 

Figur 2B. Tunga lastbilar, antalr axlar enbart = 3. Fördelning för
axelavstând.



Tvåaxliga lastbilar med axelavståndv under 3,1 m är ca 12 %. Axelavstånd

Över 5 m är ej så vanliga, ca 20 °/o av alla lastbilar (se figur 2 A och B över

axelavstândsfördelning). Längre axelavstånd än 5,5 m är sällsynta, 5 % för

två-axliga och enbart 0,7 % för treaxliga fordon.

Hur ser de tre-axliga fordonen ut? De flesta 32 686 har vanlig boggie bak.

Resterande 120 st är förmodligen felkodade i registret.

32 686 stycken

0 O 0
W

< 1,80

De 45 st fyra-axliga har alla vanlig boggie bak. 40 st har också boggie

fram. Axelavståndet i mitten är i allmänhet 3,5 m-4,5 m.

40 stycken

0 o o 0

< 1,8 m < 1,8 m

3,5-4,5 m

4 BUSSAR

Bussar är indelade i tre grupper efter passagerarantal

Grupp 1 5 20 passagerare

Grupp 2 21-50 passagerare

Grupp 3 > 50 passagerare

I grupp 3 återfinnes boggiebussar och ledbussar.

4.1 Grupp 1, antal passagerare < 20

 

Det finns 3 365 st bussar grupp 1 iäbilregistret. De går knappast att skilja

från pb och lätta lb efter axelavståndet. Ca hälften, 50 %, har axelav-

stånd mindre än 3,1 m.

Axelavstånd Över 4,2 m är ovanliga, endast 8 %, eller räknat i antal

290 st.



 

Figur 3A. Bussar med plats för 21-50 passagerare. Fördelning för
aXPlavstånd.



 

Figur 3B.. Bussar (pass > 50), antal axlar enbart = 2. Fördelning för
axelavstånd.



 

Avst 1
Avst 2 - - - - - -

 

3. Fördelning förFigur 3C. Bussar (pass > 50), antal axlar enbart
axelavstånd. '



4.2 Grupp 2, antal passaLerare 21-50

Det finns 4 588 registrerade bussar med plats för 21-50 passagerare.

Axelavståndet är längre än för tunga lastbilar. Endast 31 % har axelav-

stånd mindre än 5 m (jämfört med 80 % för tung lb). Nästan 65 °/o av

bussarna har axelavstånd över 5,5 m mot endast 5 % för tung 1b med två

axlar (se figur över axelavstånd).

4.3 Grupp 3, antal passagerare > 50

Denna grupp är den största bland bussarna, 7 809 två-axliga och 766 tre-

axliga finns i registret. Axelavstånden är klart längre än för tung lb. Av

de två-axliga bussarna har enbart 4,5 % axelavstånd mindre än 5,5 m.

Cirka hälften har axelavstånd över 6 m.

766 bussar har tre axlar. De allra flesta, 704 st, är ledbussar där avståndet

till tredje axeln är mer än 6 m. Avståndet mellan de två första axlarna är

5,0-5,5 m. 62 st är s k boggiebussar med boggie bak på bussen. Axelav-

ståndet från framhjul till första bakhjul är långt, över 6 m

704 st 62 st

0 o o o 0 o

5,0-5,5>6m >6m <1,80m

5 SLÄPVAGNAR EXKL HUSVAGNAR

Totalt finns i registret 40 388 släpvagnar, som är minst tvåaxliga. Fördel-

ningen på axelantal blir enligt följande: 24 199 två-axliga, 12 855 tre-

axliga, 3 287 fyr-axliga samt 47 stycken med mer än fyra axlar.

Av de två-axliga släpvagnarna har drygt 60 %, 14 900, axelavstånd

mindre än 2,5 m. 4 500 av dessa är påhängsvagnar med boggie eller

långboggie. Övriga drygt 10 000 bör vara mindre släp för traktorer och

dylikt. Det finns ca 9 000 vanliga två-axliga släp, med axelavstånd

varierande från 2,5 m till 9,5 m.
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Figur 4A. Enbart släp (ej semitrailers). Antal axlar = 2.



ll

 

Avst 1

Avst 2 - - - - - -

 

Figur 45. Enbart släp (ej semithailers). Antal axlar = 3.
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Avst 1

Avst 2 - - - - - -
Avst 3 - ; _ - - .

 
figur 4C. Enbart släp (ej semitrailers). Antal axlar = 4.
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De tre-axliga släpvagnarna har i allmänhet boggie eller långboggie bak.

Det finns ca 12 000 sådana. Det vanligaste avståndet från framaxel till

första boggieaxel är 7-8,5 m. Variationen är dock lika stor som för två-

axliga släp, 2,5-9,5 m.

4 500 st . 7 500 st

0 O O O 0 O

<lÅOm <L5m

2,5-9,5 m 2,5-9,5 m

Det finns ca 610 påhängsvagnar med trippelboggie. Det sista axelavstånd-

et kan då vara upp till 2,5 m.

Av de fyraxliga verkar nästan samtliga vara avtypen boggie fram och

bak. Det finns ca 3 250 av denna typ. Mittavståndet är 5,5-8,5 m.

0 o o 0

< 1,80 m M < 1,80 m

5,5-8,5 m

Ett fåtal, högst 35, är släp med en axel fram och trippelboggie bak.

De 47 släp som har mer än fyra axlar synes vara specialfordon med boggie

fram och trippelboggie bak. Avståndet mellan boggies är kort, mindre än

lim.

6 SAMMANFATTNING

Utifrån axelavstånd går det inte att skilja personbilar från lätta lb och

minibussar (< 20 passagerare). Däremot är det möjligt att med rimlig

sannolikhet skilja tunga lb från bussar. Följande tabell belyser

förhållandena:
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Tabell över axelavstånd för olika fordonstyper

 

Fordons- Axelavstånd m
typ Antal 10-11 50-11 9041

Lätta lb 160 460 1,95 2,60 3,10

Buss < 20
passagerare 3 400 2,20 3,15 4,15

Tunga lb, 2-axl 77 500 3,00 3,95 5.30
Tunga lb, 3-axl 32 800 3,55 4,45 5,25

Buss 21-50 \
passagerare 4 600 3,90 5,90 > 6,20

Buss > 50
passagerare 7 800 5,60 6,00 6,45

2-axliga

Boggiebuss 62 >6,00 m > 6,00 m > 6,00 m

 

Två-axliga bussar med passagerarantal 21-50 och > 50 slås ihop till en

klass och jämföres med tung lb. Följande tabell erhålles

Tabell över axelavstånd för tunga lb och bussar

  

Fordons- Axelavstånd m
typ Antal 1041 som 9041

Tunga lb 77 500 3,00 3,95 5,30

Bussar > 20
passagerare 12 400 4,75 5,90 6,40
2-axliga

 

Det har visat sig att de flesta bussar i trafik är stora bussar med passager

och antal > 50.. Dessa har i allmänhet axelavstånd på 6.0 m. Vidare är det

väldigt stort trafikarbete på två-_axliga lastbilar med axelavstånd över

5.5 m. Utifrån dessa synpunkter verkar det bäst att låta 6.0 m bli gräns

mellan två-axlig lastbil och buss.



15

När det gäller tre-axliga lastbilar jämfört med boggiebuss, har bussar

klart längre axelavstånd. Om 6,40 m sättes som gräns erhålles en klar

åtskillnad mellan tre-axlig lastbil och boggiebuss.

Hur skall ledbuss skiljas från semitrailer med en axel på släpet. Första

axelavståndet på en ledbuss är 5,0 m (Scania) eller 5,5 m (Volvo). Andra

axelavståndet är 6,63 m respektive 7,20 m. Ett första axelavstånd på

5,0 - 5,50 m och ett andra på 6,50 - 7,20 m får alltså utgöra en ledbuss.

7 FÖRSLAG TILL NYTT KODSYSTEM

7.1 Uppbyggnad '

Till den nya trafikanalysutrustningen TA-84 föreslås ett nytt kodsystem.

TA-84 mäter både antal axlar och avståndet mellan varje axel. Utifrån

axelavståndet kan följande mått betecknas som "strategiska", för att

avgöra fordonstypen.

1,8 m största avståndet för mc

3,3 m största avståndet för pb och lätt lb (samt minibuss)

6,0 m största avståndet för tung lb, 2-ax1ig

6,40 m största avståndet för tung lb, 3-axlig

1,8 m är dessutom största avståndet för en vanlig boggie

3,0 m användes som största avstånd för lång boggie på

påhängsvagn

2,5 m användes som största avstånd för lång boggie på släpvagn

Dessutom fastställes följande kriterier

Inget dragfordon får ha mer än fyra axlar

Buss har alltid högst tre axlar

En lätt lastbil (samt pb) har högst två axlar

En vanlig släpvagn har högst fyra axlar. En buss har högst två

axlar på eventuellt släp

Ett tresiffrigt kodsystem föreslås, där tal under 100 betecknar fordon

utan släp, och tal över 100_ fordon med släp.
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Den första siffran betecknar fordonstyp enligt följande

0 = mc, cykel

1 = pb, lätt lb, minibuss

2,3 = tung lb, beroende av typ av släp

4 = buss > 20 passagerare

9 = restfordon, ej igenkännbart fordon

Den andra siffran betecknar antalet axlar på fordonet. Följande fordon

erhålles

02

12

mc, cykel. Axelavstånd < 1,80 m

pb, lätt lb. Axelavstånd mellan 1,80 och 3,3 m

Mer än två axlar innebär tung lb även om längsta axelavståndet är under

3,3 m (13 och 14 kan inte förekomma).

22 = tung lb. Axelavstånd mellan 3,3 m och 6,0 m

23 = tung lb med boggie fram eller bak

o o o o o o

<6,40m <6,40m

24 = tung lb med boggie fram och bak

Boggie fram eller bak skall ha ett axelavstånd mindre än

1,8 m

32, 33 användes icke för fordon utan släp, utan för dragbil med

påhängsvagn

42 = buss. Axelavstånd över 6,0 m

43 = buss med boggie bak. Axelavstånd över 6,40 m

Observera att fyra axlar alltid är tung lb oavsett axelavstånd (44 kan inte

förekomma). Mer än fyra axlar tillåtes inte på ett fordon

92-99 = restfordon d v 5 fordon som ej går att känna igen.

Den tredje siffran betecknar förekomst av släp och anger dessutom

antalet axlar på släpet. Hur definieras släp? För pb skall avståndet från

andra axeln överstiga 2 m. För tung lb och buss skall avståndet vara över

3 m från sista axeln på dragfordonet till första på släpet.
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Om släpet enbart har en axel eller två axlar med avstånd < 3,0 m

(långboggie) är det normalt en påhängsvagn. Dragfordonet skall då haâkod

3.

Det förekommer dock lastbil med kärra, enaxlig eller tvåaxlig. De tvåaxli-

ga kärrorna har dock bara vanlig boggie, avstånd <1 1.80 m. Lastbilen har

längre axelavstånd än en dragbil med pâhängsvagn. Man kan ange värdet

4,2 m på första axelavståndet, som gräns mellan dragbil med påhängsvagn

och lastbil med kärra. Dragfordon med påhängsvagn får kod 3 medan lastbil

med kärra får kod 2.

Om släpet börjar med en boggie, avstånd mindre än 1,8 m, och tredje axeln

' är < 2,5 m från föregående, långboggie, är det också en _pâhängsvagn

(trippelboggie). Dragfordonet skall även då ha kod 3.

Fyra axlar är vanligt släp och i sådant fall skall dragfordonet ha kod 2.

Jämför dock nedan vad som sägs om specialfordon av typen dubbel

påhängsvagn.

Följande 'fordonstyper erhålles

121 pb eller lätt lb med släp eller husvagn

122 pb eller lätt 1b med husvagn (husvagnsboggie < 0,80 m axel-

avstånd)

221, 231 tung lb med enaxlig kärra

222, 232 tung 1b med tvåaxligt släp eller kärra

223, 233 tung 1b med treaxligt släp

224, 234 tung 1b med fyraxligt släp

321, 331 semitrailer, en axel på släpet

322, 332 semitrailer, boggie på släpet med avstånd < 3,0 m

323, 333 semitrailer, trippelboggie på släpet med sista avståndet < 2,5 m
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Under senaste året har transporter börjat förekomma med dubbla

pâhängsvagnar. Se figur nedan. Mer än fyra axlar på släpet(en) innebär

dubbelpåhäng

    

 

           

24.0 .

131,; 3.5 1.3 73 '..3_._1.1 _ 30 5.0 1.2
I L 124 5 Läs .1 7.15

1 " u H 7

i ' 4 ll
© @ G) 0 0 g

325, 335

326

  

i Betecknar dragbil med dubbla påhängsvagnar

LSD:l

LSD:O

Men även fyra eller tre axlar på släpet kan vara dubbel pâhäng. Hur skall

dessa skiljas från vanligt släp? Vanlig släpvagn slutar alltid med en boggie

eller långboggie. Om sista axelavstândet på ett fyraxligt eller tre-axligt

släp är över 2,5 m, innebär detta dubbel påhängsvagn.

324, 334 l 'Blir kod för dragbil med dubbel påhäng med fyra eller tre axlar

323,333 S 'på släpen. Sista axelavståndet är över 2,5 m.

För bussar erhålles

l+21 Ledbuss (alternativt vanlig buss med släpkärra). Första axel-
avståndet l4595 m-5,60 m

431 Boggiebuss med släpkärra eller ledad boggiebuss

l+22 Buss med släp eller kärra
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Observera. En buss har aldrig mer än två axlar på släpet. Förekommer
mer än två axlar, skall det vara tung 1b som dragfordon,
oavsett längden på dragfordonet. 423, 433 kan således inte
förekomma.

Ovanstående utgör kodsystemet för klassificering av uppmätta fordon med

TA-84. Analysprogrammet registrerar och mäter axelavståndet mellan

varje på varandra följande axlar. Dessa avstånd skall givetvis lagras på

lämpligt sätt tillsammans med fordonskoden.

7.2 Bestämning

 

Nedan lämnas en översikt av hur bestämning av fordonstyp skall ske i I

datorprogrammet. Förutsättningen är att en fordonskombination är kor-

rekt detekterad av 'TA-84 och att datorprogrammet har definierat det som

ett ensamt fordon. Antal axlar och alla axelavstånd är då kända.

Utgångspunkten för bestämning av fordonstypen blir antal axlar.

 

Antal axlar = 2

Axelavstånd 1 < 1,80 m Mc Kod 02

Axelavstånd 1 1,80 - 3,30 m Pb (Lätt lb) Kod 12

Axelavstånd 1 3,20 - 6,0 m Tung lb Kod 22

Axelavstånd 1 3_ 6,0 m Buss ' Kod 42

Antal axlar = 3

 

1. Axelavstånd 1 < 1,80 m
och axelavstånd 2 _>_ 2,5 m Tung 1b

boggie fram Kod 23

2. Axelavstånd 1 1,80-3,30 m

Axelavstånd 2 < 1,80 m Tung 1b
Kort hjulbas,
boggie bak, Kod 23

Axelavstånd 2 _>_ 1,80 m pb (lätt lb)
med släp Kod 121



20

3. Axelavstând 1 3,30-4,20 m

Axelavstând 2 < 1,80 m Tung 1b boggie bak Kod 23

Axelavstånd 2 1,80-3,00 m Lätt 1b med släp Kod 121

Axelavstând 2 3 3,00 m Semitrailer
en axel på släpet Kod 321.

4. Axelavstånd 1 4,20-4,95 m

Axelavstând 2 < 1,80 m Tung 1b
boggie bak Kod 23

Axelavstând 2 3_ 3,00 m Tung 1b med kärra Kod 221

5. Axelavstånd 1 4,95-5,60

Axelavstånd 2 < 1,80 m Tung 1b
boggie bak Kod 23

Axelavstånd 2 3,00-6,50 Tung 1b
med kärra Kod 221

Axelavstând 2 6,50-7,30 Ledbuss Kod #21

Axelavstând 2 _>_ 7,30 Tung .1b
med kärra Kod 221

6. Axelavstånd 1 5,60-6,40

Axelavstând 2 < 1.80 Tung 1b
boggie bak Kod 23

Axelavstând 2 3 3.00 m Tung 1b med kärra Kod 221

7. Axelavstând 1 2 6,40 m

Axelavstånd 2 < 1,80 m Boggiebuss Kod 43

Axelavstând 2 > 3,00 m Buss med släp-
kärr: Kod 421

Anmärkning. De kombinationer av 'axelavstånd som inte är upptagna ovan
skall felkodas med Kod 93.
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Antal axlar = 4

1. Axelavstånd 1 < 1,80 m

1.1 Axelavstånd 2 _>_ 2,5 m

Axelavstând 3 < 1,80 m

Axelavstând 3 _>_ 3,00 m

2. Axelavstând 1 1,80 m-3,30 m

2.1 Axelavstånd 2 3 3,0 m

Axelavstând 3 < 0,80 m

3. Axelavstånd 1 3,30 m - 4,20 m

3.1 Axelavstånd 2 < 1,80 m

Axelavstând 3 < 1,80 m

Axelavstånd 3 _>_ 3,0 m

3.2 Axelavstånd 2 _>_ 3,0 m

Axelavstånd 3 < 0,80 m

Axelavstånd 3 0,80 - 3,0 m

Axelavstånd 3 _>_ 3,0 m

4. Axelavstånd 1 4,20 m - 6,40 m

4.1 Axelavstånd 2 < 1,80 m

Axelavstånd 3 < 1,80 m

Axelavstånd 3 _>_ 3,0

4.2 Axelavstånd 2 3 3,0 m

Axelavstånd 3 < 1,80 m

Tung 1b, boggie
fram och bak

Semitrailer,
boggie fram,
1 axel på släpet.

Pb med
boggiesläp

Tung 1b, trippel-
boggie bak " -

Semitrailer
1 axel på släpet

Pb (lätt 1b)
med boggiesläp

Semitrailer
beggie på släpet

Tung 1b med släp

Tung 1b
trippel boggie bak

Tung 1b
med kärra

Tung 1b
med kärra

Kod 24

Kod 331

Kod 122

Kod 24

Kod 331

Kod 122

Kod 322

Kod 222.

KOd 24

Kod 231

Kod 222
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Axelavstånd 3 1,80 m - 3,0 m Semitrailer
boggie på släpet Kod 322

Axelavstånd 3 _>_ 3,0 m Tung lb
med släp Kod 222

5. Axelavstånd 1 3 6,40 m

5.1 Axelavstând 2 < 1,80 m

Axelavstånd 3 3_ 3,0 m Boggie buss med
släpkärra eller Kod 431
ledad boggiebuss

5.2 Axelavstând 2 _>_ 3 m

Axelavstånd 3 > 1 m Buss med släp
eller kärra. Kod 422

Anmärkning. De kombinationer av axelavstånd som inte passar in i
ovanstående schema skall felkodas med kod 94 eller 922.

 

Antal axlar = 5

l. Släpet har 3 axlar (Axelavstând 2 _>_ 3 m)

1.1 Axelavstånd 3 < 1,80 rn

Axelavstånd 4 < 2,5 m Semitrailer med
trippelboggie Kod 323

_ 1.2 Axelavstånd 3 1,80 m - 3,0 m

Axelavstånd 4 < 2,5 m Tung lb med släp kod 223

1.3 Axelavstånd 3 i 3,0 m

Axelavstând 4 < 2,5 m Tung 1b med släp Kod 223

Axelavstånd 4 i 2,5 m Dubbel påhäng
3 axlar på släpet Kod 323

2. Släpet har 2 axlar (Axelavstånd 3 i 3 m)

2.1 Axelavstånd 1 eller 2 < 4,20 m
(kort hjulbas)

2.1.1 Axelavstånd 4 < 3,0 Semitrailer med
boggie Kod 332

2.1.2 Axelavstând 4 i 3,0 m Tung lb med släp Kod 232
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2.2 Axelavstånd 1 4,20 m - 6,40 m

2.2.1 Axelavstånd 4 < 1,80 m Tung lb
med kärra Kod 232

2.2.2 Axelavständ 4 1,80 m - 3,00 m Semitrailer
med baggie Kod 332

2.2.3 Axelavstånd 4 i 3,0 m Tung 1b
med släp Kod 232

2.3 Axelavstånd 1 _>_ 6,40 m

Axelavständ 4 > 1 m Boggiebuss
med släp eller kärra Kod 432

3. Släpet har 1 axel (Axelavstând 4 _>_ 3 m)

Semitrailer 1 axel
på släpet Kod 341

Antal axlar = 6

1. Släpet har 4 axlar (axelavstând 2 _>_ 3 m)

1.1 Axelavstånd 3 < 1,80 m

1.1.1 Axelavstånd 4 i 2,5 m

Axelavstånd 5 < 2,5 m - Tung lb med släp Kod 224

Axelavstând 5 _>_ 2,5 m Dubbel pähäng
4 axlar på släpen Kod 324

2. Släpet har 3 axlar (axelavstånd 3 i 3 m)

2.1 Axelavstând 4 < 1,80 m

Axelavstånd 5 < 2,5 m Semitrailer med
trippelboggie Kod 333

2.2 Axelavstånd 4 1,80 - 3,0 m

Axelavstånd 5 < 2,5 m Tung lb med släp Kod 233

2.3 Axelavstånd 4 _>_ 3,0 m

Axelavstånd 5 < 2,5 m Tung lb med släp Kod 233

Axelavstånd 5 _>_ 2,5 m Dubbel påhäng
3 axlar på släpen Kod 333
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3. Släpet har 2 axlar (axelavstånd 4 _>_ 3 m)

3.1 Axelavstând 5 < 3,0 m Semitrailer med
boggle

3.2 Axelavstånd 5 i 3,0 m Tung lb med släp

Antal axlar = 7

l. Släpet har 5 axlar (axelavstånd 2 i 3 m)

1.1 Axelavstånd 3 < 3,0 m Dubbel påhäng
5 axlar på släpen

2. Släpet har 4 axlar (axelavstånd 3 i 3 m)

2.1 Axelavstånd 4 < 1,80 m

2.1.1 Axelavstând 5 i 2,5 m

Axelavstând 6 < 2,5 m Tung lb med släp

Axelavstånd 6 3 2,5 m Dubbel pâhäng
4 axlar pâ släpen

3. Släpet har 3 axlar (axelavstând 4 _>_ 3 m)

3.1 Axelavstând 5 < 1,80 m

Axelavstând 6 < 2,5 m Semitrailer med
trippelboggie

3,2 Axelavstånd 5 1,80 - 3,0 m

Axelavstånd 6 < 2,5 m Tung lb med släp

3.3 Axelavstånd 5 i 3,0 m

Axelavstând 6 < 2,5 m Tung lb med släp

Axelavstånd 6 3_ 2,5 m Dubbel pâhäng
3 axlar på släpen

Antal axlar = 8

l. Släpet har 6 axlar (axelavstând 2 i 3 m)

l.l Axelavstånd 3 < 3,0 m Dubbel pâhäng
6 axlar på släpen

K0d 342

Kod 242.

Kod 325

Kod 234

Kod 334

Kod 343

Kod 243

Kod 243

Kod 343

Kod 326



2.1

3.1

3.1.1

2.5

Släpet har5 axlar (axelavstând 3 _>_ 3 m)

Axelavstånd 4 < 3,0 m Dubbel påhäng
5 axlar på släpen

Släpet har 4 axlar (axelavstând 4 _>_ 3 m)

Axelavstånd 5 < 1,80 m

Axelavstånd 6 3 2,5 m

Axelavstând 7 < 2,5 m Tung lb med släp

Dubbel pâhängAxelavstånd 7 i 2,5 m
4 axlar på släpen

Kod 335

Kod 244

Kod 344

Anmärkning: Många av ovanstående koder skall ses som enbart teoretiska

 

konstruktioner.

fyraxlig dragbil med släp i olika utföranden.
De lär inte förekomma i praktiken. Detta är fallet med




