
FAUN ATF 220 G-5

EU-kontroll

Neste frist for godkjent EU-kontroll
Det er ikke krav om EU-kontroll av dette kjøretøyet.

Registreringsdata

Registreringsnummer

Merke og modell
FAUN ATF 220 G-5

Kjøretøygruppe
MOTORREDSKAP, MOTORKRAN (MR)

Registreringsår
2009

Antall seter
2

Farge
Ikke oppgitt

Understellsnummer

Registrert første gang i Norge
07.01.2009

Registrert første gang på eier
07.01.2009

Registrert i distrikt
Førde

Bevaringsverdig
Nei

Oppbygd



Nei

Produksjon/sammensetning av kjøretøy av nye og/eller brukte deler, av to eller flere
kjøretøyer, eller av deler og kjøretøy som nevnt i kombinasjon, til et kjøretøy som tidligere ikke
har vært godkjent i riket. Kontakt trafikkstasjon for mer informasjon.

Bruktimportert
Nei

Topphastighet
Ikke oppgitt

Utslipp

Miljøklasse
Ikke oppgitt

Partikkelfilter
Ikke oppgitt

CO2-utslipp
Ikke oppgitt

NOx-utslipp
Ikke oppgitt

Mål og vekt

Lengde
1 510 cm

Bredde
300 cm

Akselavstand
270 cm

Egenvekt
59 380 kg

Egenvekt med fører
59 455 kg



Tillatt totalvekt
60 000 kg

Maks nyttelast
545 kg

Maksvekt tilhenger m/brems
0 kg

Maksvekt tilhenger u/brems
0 kg

Maksvekt på tilhengerkobling
0 kg

Maks vogntogvekt
0 kg

Maks taklast
Ikke oppgitt

Maks aksellast foran
12 000 kg

Maks aksellast bak
12 000 kg

Luftfjæring
Ikke oppgitt

Motor/kraftoverføring

Slagvolum
15 928 cm3

Drivstoff
Diesel

Drivstofforbruk
Ikke oppgitt

Motorytelse/effekt



390.00 KW (530 HK)

Antall aksler
5

Antall aksler med drift
4

Dekk/felg

Dekk foran (standard)
445/95R25

Dekk bak (standard)
445/95R25

Hastighetsindeks
E (70 km/t)

Bokstavkode som indikerer hvilken maksimal hastighet dekket er godkjent for av fabrikant. Må
minst være like høy som kjøretøyets maksimalhastighet.

Lastindeks foran
170

Tallkode som indikerer hvor stor belastning dekket er godkjent for av fabrikant. Må minst
være like høy som akselens tillatte totalvekt delt på 2 (4 ved tvillinghjul).

Eksempel på angivelse ovenfor vil være (med dekk- og felgdimensjon):

245/40R19 98 V 8Jx19 ET 33

Lastindeks bak
170

Tallkode som indikerer hvor stor belastning dekket er godkjent for av fabrikant. Må minst
være like høy som akselens tillatte totalvekt delt på 2 (4 ved tvillinghjul).

Eksempel på angivelse ovenfor vil være (med dekk- og felgdimensjon):

245/40R19 98 V 8Jx19 ET 33



Innpress foran
0 mm

Avstanden fra flaten på felg som har kontakt med akselen på bilen til senter felg sett i
lengderetning. Denne avstanden er angitt av fabrikant av kjøretøyet og vil angi sporvidden på
kjøretøyet. Avstanden kan fravikes med +/- 7,5 mm på hver side, totalt 15 mm, uten videre
godkjenning. Innpress er ofte betegnet ET (Einpresstiefe).

Innpress bak
0 mm

Avstanden fra flaten på felg som har kontakt med akselen på bilen til senter felg sett i
lengderetning. Denne avstanden er angitt av fabrikant av kjøretøyet og vil angi sporvidden på
kjøretøyet. Avstanden kan fravikes med +/- 7,5 mm på hver side, totalt 15 mm, uten videre
godkjenning. Innpress er ofte betegnet ET (Einpresstiefe).

Kilometerstand

Kilometerstand vises ikke fordi kjøretøyet ikke er EU-kontrollert.


