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Dispenstransport - tekniska uppgifter, 
efterfordon 
 
Komplettering till ansökan 
 
FORDONSIDENTITET OCH KAROSS 
Beskrivning av karosseri 

Identifieringsnr. (chassinr., tillverkningsnr. eller likn.) 
 
 

Bredd (mm) 
 

Längd (mm) Markfrigång i transportläge (mm)
 
 

Fordonet justerbart i höjdled (mm)
Min. 
 

Max. 
 

Min. Max. 

KOPPLINGSANORDNING 
Kopplingsavstånd EU (koppling - 
bakkant) (mm) 

Avstånd koppling - sista axel 
(mm)  

Bakre överhäng (sista axel -
bakkant) (mm) 

Min. Max.  Min. Max. 

VIKTER  
Tjänstevikt hela fordonet (kg) Tjänstevikt koppling (kg) Tjänstevikt axlar (kg) 

Garanterad belastning koppling (kg) Garanterad axelbelastning axlar (kg) 

AXLAR OCH HJUL  
Antal axlar 
 
 

 
 
 

Axel 
Axel-

avstånd 
(mm) 

Tjänste- 
vikt (kg) 

Garanterad 
axel-

belastning 
(kg) 

Axeltyp 
(S, P)1 

Antal  
hjul 

Däck-
dimension 

Fjädring  
(B, L, H, O)2

1 
 

      
 

2       
 

3       
 

4       
 

5       
 

6        

                                                           
1 S=vanlig axel, P=två pendelaxlar i en axellinje 
2 B=bladfjädring, L=luftfjärdring, H=hydraulisk fjärdring, O=ofjädrad 

Holmstrand_T
Stämpel
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Övriga uppgifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Undertecknad intygar att ovanstående uppgifter är korrekta 
  
Underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
 
 
Adress 

Postnummer Postadress 

Telefon Telefax 

E-post 

 
 

Holmstrand_T
Stämpel
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