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ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A.

COMUNICARE
COMMUNICATION
privind:
concerning:

- ACORDAREA OMOLOGĂRII
APPROVAL GRANTED
- EXTENSIA OMOLOGĂRII
APPROVAL EXTENDED
- REFUZUL OMOLOGĂRII
APPROVAL REFUSED
- RETRAGEREA OMOLOGĂRII
APPROVAL WITHDRAWN
- OPRIREA DEFINITIVĂ A PRODUCŢIEI
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

E19

unui tip de dispozitiv mecanic de cuplare sau a unei componente în temeiul Regulamentului nr. 55
of a type of mechanical coupling device or component pursuant to Regulation No. 55

Omologarea nr.
Approval No.

01 14001

Extensia nr.
ExtensionNo.

00

1. Marca sau denumirea comercială a dispozitivului sau a
componentelor ...................................................…………............... TESS CONEX
Trade name or mark of the device or components ...……................
2. Denumirea dată de producător tipului de dispozitiv sau de
componentă ...................................................................................... DC 009
Manufacturer’s name for the type of device or component………..
3. Numele şi adresa producătorului .………........................................
Manufacturer's name and address .…….…....................................
4. Numele şi adresa reprezentantului producătorului, dacă este cazul .
If applicable, name and address of manufacturer's representative..
5. Numele sau mărcile ale altor producători aplicate pe dispozitiv sau
componentă ..………........................................................................
Alternative supplier's names or trade marks applied to the device
or component .............……………..................................................
6. Numele şi adresa companiei sau organismului responsabil de
verificarea conformităţii producţiei ..................……………………
Name and address of company or body taking responsibility for
the conformity of production.……………………..................……..
7. Prezentat pentru omologare la … ….......................................…….
Submitted for approval on …….............................................……..

TESS CONEX S.A. str.
Silvestru nr. 152, cod
700012, Iaşi, ROMÂNIA.
Fără obiect
N/A

Fără obiect
N/A

Registrul Auto Român
Calea Griviţei nr. 391A,
Bucureşti, ROMÂNIA
07.04.2014
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8.

Serviciul tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor …………
Technical service responsible for conducting approval tests………

9. Descriere sumară
Brief description
9.1. Tipul şi clasa dispozitivului sau componentei ....……........………..
Type and class of device or component …….............………..……

Registrul Auto Român
Calea Griviţei nr. 391A,
Bucureşti, ROMÂNIA

DC 009 ; A50-X

9.2. Valori caracteristice
Characteristic values
9.2.1. Valori de bază…………………………………………...…..……..
Primary values………………………….…………………………
Alte valori:………………………………………………………...
Alternative values…………………………………………………

D = 6,39 kN
S = 75 kg
Fără obiect
Not applicable

9.3. Pentru dispozitive mecanice de cuplare sau componente de clasa A, inclusiv bare de remorcare:
For class A mechanical coupling devices or components, including towing brackets:
Masa maxim admisibilă a vehiculului indicată de constructorul
vehiculului..............................…………………….......…………...
Vehicle manufacturer's maximum permissible vehicle mass............

1600 kg

Distribuţia pe axe a masei maxim admisibilă a vehiculului ………. axa faţă - maxim 800 kg
Distribution of maximum permissible vehicle mass between the front axle
axles ……………………………………………………………….. axa spate - maxim 860 kg
rear axle
Masa remorcabilă maxim admisibilă indicată de constructorul
vehiculului ..................…………..........…………………….........
1100 kg
Vehicle manufacturer's maximum permissible towable trailer mass
..................................…………………………..……......................
Masa statică maxim admisibilă pe sfera de cuplare indicată de
constructorul vehiculului ..……………………………................... 75 kg
Vehicle manufacturer's maximum permissible static mass on
coupling ball...…………………………………………………......
Masa maximă a vehiculului carosat, în ordine de mers, inclusiv
lichid de răcire, ulei, carburant, unelte şi roata de rezervă (dacă a
fost furnizată), dar fără conducător auto ……………………........
Maximum mass of the vehicle, with bodywork, in running order,
including coolant, oils, fuel, tools and spare wheel (if supplied),
but not including driver……………………..................………......

1150 kg
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Condiţia de încărcare în care trebuie măsurată înălţimea sferei de
remorcare a vehiculelor din categoria M1 - a se vedea paragraful 2
al Anexei 7, apendicele 1 …………………… ...................………. A se vedea descrierea tehnică
Loading condition under which the tow ball height of a mechanical
coupling device fitted to category M1 vehicles is to be measured see paragraph 2 of annex 7,appendix 1…………............................. See technical description
10. Instrucţiuni pentru prinderea pe vehicul a dispozitivului de cuplare
mecanică sau a componentei şi fotografii sau desene ale punctelor
de fixare indicate de constructorul vehiculului ……………………
Instructions for the attachment of the coupling device or
component type to the vehicle and photographs or drawings of the

A se vedea descrierea tehnică
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mounting points given by the vehicle manufacturer……………….

See technical description

11. Informaţii referitoare la montarea unor bare sau platbande speciale
de întărire sau componente distanţatoare necesare pentru prinderea
dispozitivului de cuplare sau a componentei .........……………….
A se vedea descrierea tehnică
Information on the fitting of any special reinforcing brackets or
plates or spacing components necessary for the attachment of the
coupling device or component ........……………………………..... See technical description
12. Informaţii suplimentare în cazul în care utilizarea dispozitivului de
cuplare sau a componentei este restrânsă la anumite tipuri de
vehicule a se vedea anexa 5, paragraful 3.4. .................................. A se vedea descrierea tehnică
Additional information where the use of the coupling device or
component is restricted to special types of vehicles - see annex 5,
paragraph 3.4. .………………………………................................ See technical description
13. Pentru dispozitivele de cuplare cu cârlig de clasa K, detalii despre
inelul compatibil al timoneriei ………............................................. Fără obiect
For class K hook type couplings, details of the drawbar eyes
suitable for use with the particular hook type………… .................. Not applicable
14. Data raportului de încercări …...…...................................................
Date of test report ......……............................................................... 30.07.2014
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15. Numărul raportului de încercări .................………..........................
Number of test report ..................................……….........................

525/14

16. Amplasarea mărcii de omologare ......................…….........….........
Approval mark position ........................................………...............

Pe suport priză
On the socket support

17. Motivul extensiei omologării ........................................……….......
Reason(s) for extension of approval .............................……….......

Fără obiect
Not applicable

18. Omologare acordată / extinsă / refuzată / retrasă
Approval granted / extended / refused / withdrawn
19. Localitatea ...............................................................................
Place ....................................................................................... Bucureşti
20. Data:
13.10.2014
Date:
REGISTRUL AUTO ROMÂN
21. Semnătura
DIRECTOR GENERAL
Signature

George-Adrian DINCĂ

22. Lista documentelor ce au fost depuse la Autoritatea Administrativă care a acordat omologarea, şi
care pot fi obţinute la cerere:
The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is
annexed to this communication and may be obtained on request:
- descriere tehnică;
technical description;
- raport de încercări.
test report.

DESCRIERE TEHNICA / TECHNICAL DESCRIPTION

TESSCONEX SA

D.T. 1009 / 2014
Ed. / Data/ Date :

DISPOZITIV DE CUPLARE - DC 09

1 / 02. 2014

Rev. / Data/ Date : 0 / 02. 2014
Fila / Page : 1 / 16

TOWBAR - DC 09

Fisa informativa nr. 1

Information document no
Privind omologarea de tip conform Regulamentului CEE ONU - Nr. 55, a componentei - Dispozitiv mecanic de cuplare cu bila pentru
autovehicule si remorcile acestora.

Relating to the Regulation Nr. 55, ECE ONU, type approval as a component of mechanical coupling ball devices for motor vehicles and their
trailers.
0.

Generalitati:

General:
0.1. Marca de fabricatie:

TESS CONEX

Make (trade name of manufacturer):
0.2. Tipul si descrierea comerciala(e) :

Dispozitiv mecanic de cuplare cu bila, tip DC 09 ; Reper: 100 1009 00 00

Type and commercial description(s): TOWBAR , DC 09 type ; Code: 100 1009 00 00
0.3. Numele si adresa constructorului: TESS CONEX S.A. strada SILVESTRU , Nr. 152 , Cod postal 700012 , IASI , ROMANIA

Name and address of manufacturer:
0.4. La componentele si unitatile tehnice separate: pozitia si felul aplicarii marcii de omologare CEE : Conform ANEXA 5 ;
D.T. 1009 / 2014 Ed. 1 /02. 2014 ; Rev. 0 / 02. 2014

In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EEC approval mark: See ANNEX 5
D.T. 1009 / 2014 ; Ed. 1 /02. 2014 ; Rev. 0 / 02. 2014
0.5. Numele si adresa reprezentantului producatorului ( dupa caz ) : Nu este cazul ;

Name and adrdress of the manufacturer’s representative :

Not the case ;

0.6. Numele si marcile ale altor furnizori care figureaza pe dispozitiv sau component : TERWA Bv. - Rotula 50 ;

Alternative supplier's names or trade marks applied to the device or component: TERWA Bv. – Ball 50 ;
1.

Legaturile intre vehiculele tractoare si remorci sau semiremorci:

Connections between drawing vehicles and trailers and semitrailers:
1.1. Descriererea tehnica detaliata ( inclusiv desene si indicarea materialelor ) ale tipului dispozitivului mecanic de cuplare:
Conform ANEXE D.T. 1009 / 2014 ; Ed. 1 /02. 2014 ; Rev. 0 / 02. 2014.

Detailed technical description (including drawings and material specifications of the type of the mechanical coupling device:
See ANNEXES D.T. 1009 / 2014 ; Ed. 1 /02. 2014 ; Rev. 0 / 02. 2014
1.2. Categoria si tipul dispozitivului ( dispozitivelor ) de cuplare: ……………………………………….. A50 – X

Class and type of the coupling device(s):
1.3. Valoarea maxima pentru “ D “:

.................................................................................. 6,39 kN

Maximum D – value:
1.4. Sarcina verticala pe reazem “ S “ maxima in punctul de cuplare: ………………………………… 75 kg

Maximum vertical load “ S “ at the coupling point:
1.5. Sarcina “ U “ maxima pe saua de cuplare:

.................................................................. Nu este cazul

Maximum load “ U “ at the fifth wheel coupling: ………………………………………………………. Not the case
1.6. Valoarea maxima pentru “ V “ : ……………………………………………………………………………… Nu este cazul
Maximum V – value: ................................................................................................ Not the case
1.7. Masa maxima admisibila a autovehiculului autorizata de catre producatorul vehiculului : 1600 Kg.

Vehicle manufacturer's maximum permissible vehicle mass:
1.8. Masa maxima admisibila a remorcii autorizata de catre producatorul remorcii : ……………. 1100 Kg.

Vehicle manufacturer's maximum permissible towable trailer mass:
1.9. Repartitia masei maxime admisibile a vehiculului intre axe : ……………………………………….

0800 Kg – 1 ; 0860 Kg – 2

Distribution of maximum permissible vehicle mass between the axles:
1.10.

Indicatiile producatorului privind montarea tipului de dispozitiv de cuplare
pe vehicul si fotografii sau desene ale punctelor de fixare precum si indicatii
suplimentare, daca utilizarea tipului de dispozitiv de cuplare este limitata la
anumite tipuri de vehicule: ….....................................................................................

Conform Instructiuni de MONTAJ

Instructions for attachement of the coupling type to the vehicle and photographs
or drawing of the fixing points at the vehicle given by the manufacturer; additional
information if the use of the coupling type is restricted to special types of vehicles: …….. See Fitting Instructions
1.11.
Conditii de incarcare la care este masurata inaltimea bilei de cuplare a unui
dispozitiv mecanic de cuplare montat pe vehicule din categoria M1……………………………..

Loading condition under which the tow ball height of a mechanical
coupling device fitted to category M1 vehicles is to be measured :………………………………
1.12.

Conform Instructiuni de MONTAJ

See Fitting Instructions

Indicatii privind montajul suportilor sau montajul placilor de montaj specifice: …………….. Nu este cazul

Information on the fitting of special towing brackets or mounting plates: …………………...

Not the case
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TOWBAR - DC 09

ANEXA 1 / APPENDIX 1
1.1. DESCRIERE TEHNICA / TECHNICAL DESCRIPTION :
Dispozitivul de cuplare DC 09, este de tipul “Dispozitiv mecanic de cuplare cu bila”, destinat sa asigure legatura, in scopul tractarii
dintre remorcile usoare /caravane a caror sarcina totala autorizata este mai mica sau egala cu 3,5 tone si autovehiculele Dacia Logan
tip SD 4SDAA, Categoria M1, in conditiile pentru care se respecta relatia:

The Towbar DR 09 , is a type of ”device of the sort unstandardized mechanical coupling device”, destined to secure the connection for
the towing purposes,between the easy trailers / caravans, for which the total authorized load is smaller or equal to 3,5 tones and, the
Dacia Logan vehicles, SD 4SDAA type , M1 category, on the terms for which the relation is respected:

D=gx

D:
T:
R:
g:

TxR
1,600 x1,100
= 9,81x
= 6,39kN ,
T+R
1,600 + 1,100

unde / where:

valoarea de referinta teoretica a fortelor orizontale care se exercita intre vehiculul tractor si remorca /

[ kN ]

theoretical reference value for the horizontal forces in the towing vehicle and the trailer :
Masa maxima tehnic admisibila a vehiculului tractor / technically permissible maximum mass of the towing
vehicle :
Masa maxima tehnic admisibila a remorcii complete / technically permissible maximum mass of a trailer :
Acceleratia gravitationala / Acceleration due to gravity = 9,81

[t]
[t]
[ m / s2 ]

Dispozitivul de cuplare, reper: 100 1009 00 00 – ANEXA 2 / ANEXA 3 se compune din:

The Towbar, code 100 1009 00 00 – APPENDIX 2 / APPENDIX 3 includes:
Denumire / Name
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

ROTULA 50 / BALL 50
PIULITA M 12 / NUT M 12
SURUB M 12 x 70

SCREW M 12 x 70
SAIBA GROWER 12

GROWER WASHER 12
TRAVERSA AS.

ASS. CROSSBAR
BRAT DREAPTA/ ARM RIGHT
SURUB M 12 x 40

SCREW M 12 x 40
ANTRETOAZA / SPACER
SURUB M 10 x 90

SCREW M 10 x 90
SAIBA 10 / WASHER 10
SAIBA CU CRESTATURI A10

SERRATED LOCK WASHER
PIULITA M 10 / NUT M 10

No desen

Buc.

Drawing number

Qty

Observatii

100 1009 00 02
SR EN ISO 4032: 2002

1
6

S355J2+N / SR EN 10025 – 3: 2005 / Ø 36
Cls. 8 ; Fe // Zn 12

SR EN ISO 4014: 2003

2

Cls. 8.8 ; Fe // Zn 12

SR 7666 – 2 - 94

6

Fe // Zn 12

Material / Material

Remarks
ANEXA 4

100 1009 01 00

1

Subansamblu / Subass.

ANEXA 5

100 1009 00 03

1

S235JR /SR EN 10025 – A1: 1994 / 8 mm

ANEXA 6

SR EN ISO 4014: 2003

4

Cls. 8.8 ; Fe // Zn 12

100 1009 00 04

4

Tv 20 x 4 OLT 35 / STAS 530/1-87

SR EN ISO 4014: 2003

4

Cls. 10.9 ;

SR EN ISO 7093-2:
2002

4

Fe // Zn 12

STAS 11012

4

Fe // Zn 12

ANEXA 7

Fe // Zn 12

SR EN ISO 4032: 2002

4

Cls. 10 ; Fe // Zn 12

100 1009 00 05

1

DC 01 / EN 10130

ANEXA 8

BRAT STANGA / ARM LEFT

100 1009 00 06

1

S235JR /SR EN 10025 – A1: 1994 / 8 mm

ANEXA 6

PROTECTIE / BALL COVER

100 1009 00 07

1

PEID / STAS 12633 - 88

ANEXA 9

100 1009 00 08

1

DC 01 / EN 10130

ANEXA 10

100 1009 00 09

1

DC 01 / EN 10130

ANEXA 11

4

PECEL50FR01

100 1009 01 01

1

S235JR /SR EN 10025 – A1: 1994 ;

100 1009 01 02

2

S235JR /SR EN 10025 – A1: 1994 ; 8 mm

ANEXA 13

100 1009 01 03

2

S235JR /SR EN 10025 – A1: 1994 ; 8 mm

ANEXA 14

100 1009 01 04

1

Polipropilena alba - 747

ANEXA 15

SUPORT PRIZA

SOCKET SUPPORT

CALA REGLAJ 2 mm
ADJUSTING SHIMS (Thk. 2 mm)

CALA REGLAJ 1 mm
ADJUSTING SHIMS (Thk. 1 mm)

GARNITURA DE ETANSARE

SEALING FOAM

05. TRAVERSA AS. / 100 1009 01 00, se compune din:

ASS. CROSSBAR / 100 1009 01 00 , includes:
1
2
3
4

TRAVERSA / CROSSBAR
SUPORT ROTULA

BALL SUPPORT
SUPORT TRAVERSA

CROSSBAR SUPPORT
ETICHETA IDENTIFICARE

LABEL

50 x 50 x 5
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ANEXA 15 / APPENDIX 15

Instructiuni de MONTAJ
TESS CONEX

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IM – 1009 / 2014
Editia / Data: 1 / 02. 2014
Revizia / Data: 0 / 02. 2014

Dacia LOGAN

2013 →

Dispozitiv de CUPLARE

Desfaceti ambalajul si verificati-i continutul dupa Lista de componente;
ATENTIE: Dispozitivul de Cuplare se monteaza numai in punctele de fixare prevazute de
constructorul autovehiculului ;
Indepartati Garniturile de protectie localizate in gaurile de fixare, prevazute pe partea exterioara a extensiilor
sasiului de la portbagaj;
Indepartati benzile izolante localizate peste gaurile de fixare pe partea interioara a extensiilor sasiului, aflate in
corespondenta cu cele de la punctul 3 ;
Introduceti Saibele (11), Garniturile de etansare (18) si Antretoazele (8) pe tijele Suruburilor M10 x 90 (9);
Introduceti pachetul de componente format la punctul 4, in orificiile prevazute de constructor in sasiul de la
portbagaj, corespunzatoare punctelor (C);
Fixati Bratul dreapta (6) – marcaj “R” si Bratul stanga – marcaj “L” (15) cu ajutorul elementelor de asamblare 10
si 12 pe pozitie in pct. (C), conform schita si strangeti la cuplurile indicate;
Atasati Traversa (5) la Bratele (6) si (15) cu unitatile de legatura in pct.(B), conform schita, aliniati elementele
componente;

Demontare bara protectie
NU
Decupare bara protectie
NU
Clasa A 50 - X
Masa max. tractata
1100 Kg
Masa max. autorizata vehicul
1600 Kg
Masa max. dispozitiv
15 Kg
Sarcina verticala S
75 Kg
Caracteristica D
6,39 KN
Tipul aprobarii
Reg. CEE–ONU 55
∼ 1 ora
Timp montare
Cod produs 100 1009 00 00
TIP: DC 09

Lista de COMPONENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DENUMIRE
ROTULA 50
PIULITA M 12
SURUB M 12 x 70
SAIBA GROWER 12
TRAVERSA
BRAT DREAPTA
SURUB M 12 x 40
ANTRETOAZA
SURUB M10 x 90
PIULITA M 10
SAIBA 10
SAIBA CU CRESTATURI A10
SUPORT PRIZA
PROTECTIE
BRAT STANGA
CALA DE REGLAJ – gros. 2 mm
CALA DE REGLAJ – gros. 1 mm
GARNITURA DE ETANSARE

BUC.
1
6
2
6
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
4

9.

In functie de situatie – daca va fi cazul, introduceti cate una din Calele de reglaj (16) – grosime 2 mm, respectiv (17) –
grosime 1 mm, in spatiul ramas liber dintre Traversa (5) si Bratul dreapta (6). In functie de acest spatiu introduceti o
singura Cala de reglaj de o singura grosime, ambele sau nici una.

10.
11.
12.
13.

Strangeti ansamblul astfel format la cuplurile indicate in tabel;
Atasati Rotula de remorcare (1) la punctele (A). Pozitionati suruburile M12 (3);
Atasati Suportul Priza (13) in pct. (A), apoi strangeti cu suruburile M12 x 70 (3) la cuplurile indicate;
Dupa montarea Suportului Priza, piulita aferenta acestuia, se va asigura prin blocare cu LOCTITE sau alt adeziv cu
caracteristici similare.
Montati Priza electrica conform Instructiunilor acesteia;
Strangeti toate suruburile si piulitele la cuplurile indicate in tabel;
Se vor respecta intocmai valorile pentru D respectiv S din tabel.
Dupa primii 100 km si ulterior la fiecare 1000km, se vor verifica:
- Cuplurile de strangere ale elementelor de asamblare (suruburi, piulite) si care trebuie sa corespunda celor
declarate de producator;
- Starea elementelor componente inclusiv a vopsirii.
- Orice element component care prezinta defecte de orice natura va fi inlocuit cu un altul original marca
TESS CONEX .
Montarea, demontarea, intretinerea vor fi efectuate numai de persoane calificate si autorizate in acest sens si numai in unitati
CUPLURI DE STRANGERE [ Nm ]
SERVICE autorizate conform legii cu respectarea Instructiunilor care insotesc produsul la livrare.
Producatorul nu isi asuma nici o raspundere in cazul utilizarii produsului in alt scop si cu o alta destinatie
CLS. 8.8
CLS. 10.9
DIN PARTEA PRODUCATORULUI:
Multumim pentru ca ati ales sa cumparati un Dispozitiv de cuplare produs de societatea noastra;
M 10
46
68
Fiabilitatea produselor noastre este confirmata de numeroase teste si de opiniile clientilor multumiti;
M 12
79
117
Deasemenea fiabilitatea acestor produse depinde de corecta lor instalare si exploatare;
Dispozitivul de cuplare este proiectat si executat in conformitate cu principiile securitatii circulatiei rutiere;
Dispozitivul de cuplare este factor de influenta a securitatii rutiere, in consecinta montarea, demontarea, si intretinerea lui poate fi asigurata numai de personal alificat
in acest sens si numai in unitati service autorizate conform legii;
Orice modificare asupra constructiei Dispozitivului este interzisa si anuleaza punerea in circulatie;
Dupa primii 100 km si ulterior la fiecare 1000 km, sau anual se vor verifica:
Cuplurile de strangere ale elementelor de asamblare (suruburi, piulite), care trebuie sa corespunda celor declarate de producator. Starea elementelor componente
inclusiv a vopsirii. Orice element component care prezinta defecte de orice natura va fi inlocuit cu un altul original TESSCONEX.
Producatorul nu isi asuma nici o raspundere in cazul utilizarii produsului in alt scop si cu o alta destinatie.
GARANTIE si SERVICE:
TESSCONEX S.A. Iasi in conformitate cu prevederile legale privind raspunderea pentru calitatea produselor livrate, garanteaza calitatea acestui produs precum si utila
sa folosinta, in conditiile unei utilizari si intretineri normale a produsului in conformitate cu prezentele Instructiuni de montaj.
Produsul indeplineste parametrii de calitate si functionali certificati prin Declaratia de conformitate.
In conformitate cu Legea 449 / 2003 si in conditiile unei utilizari normale, produsele beneficiaza de garantie, daca acestea sunt montate pe autoturism in unitati
SERVICE autorizate conform legii.
In caz de defectare in perioada de garantie, cumparatorul se adreseaza vanzatorului final pentru inlocuire sau remediere.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

ATENTIE : Se interzice utilizarea in continuare a acelor rotule al caror diametru pe sfera este mai mic de 49 mm.

Spatiul liber si dimensiunile in inaltime specificate in Anexa 7, Fig. 25 a / b, Reg. 55
CEE – ONU, trebuiesc respectate pentru masa totala in sarcina, autorizata a vehiculului.

1

2
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Client: TESS CONEX S.A

Adresa clientului: str Silvestru nr 152 bis,
Iaşi,

Client:

Nr. şi data comenzii: 754 /14/ 3487-01 din
03.07.2014

Address of client:

Number and date of application:

Denumirea încercării: Incercari privind omologarea dispozitivelor mecanice de cuplare a
ansamblurilor de vehicule
Name of the test:Test concerning the approval of mechanical coupling components of combinations of vehicles

Dispozitivul supus încercării: DISPOZITIV DE CUPLARE MECANICĂ, marca TESS CONEX
DC 09
Test device: Mechanical coupling device, trade mark TESS CONEX DC 09

Data recepţiei pentru încercări: 07.07.2014
Submition date:

Dispozitivul a fost pus la dispoziţie de solicitant!
The device was submitted by the applicant!

REZULTATELE PREZENTATE SUNT VALABILE NUMAI PENTRU DISPOZITIVUL
ÎNCERCAT!
Test results presented refer only to the tested device!

Şef
Compartiment Încercări

Şef
Laborator Încercări Vehicule şi
Componente

Head of Testing Compartment

Head of Vehicles and Components Testing Laboratory

ing. Gabriel VLĂSCEANU

ing. Alin ROŞCA

Difuzat la:
Compartiment Omologări

2 exemplare

Type approval Compartment

2 pcs

Compartiment Încercări

1 exemplar

Testing Compartment

1 pc

Reproducerea parţială a acestui raport este interzisă fără acordul Registrului Auto Român.
The partial reproduction of this report without the permission of Romanian Automotive Register is completely forbidden
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1. Document normativ: Regulamentul nr. 55 CEE-ONU seria 01 de amendamente
Test basis: Regulation No. 55 EEC-UN Supplement1 01 series of amendments

2. Verificare conformitate cu: Documentul descriptiv nr. DT-1009 ediţia1,revizia 0 din 02..2014
Checking conformitiy with: Information document no DT-1009 edition 1, revision 0 dated 02.2014

3. Caracteristici generale ale dispozitivului:
General characteristics:

Marcă:

TESS CONEX

Make:

Tip:

DC 09

Type:

Categorie:

A50-X

Category:

Vehiculul căruia îi este destinat
dispozitivul:
Vehicle for which the device is intended:

Producător:

Marca:DACIA
tip :SD
denumire comerciala:LOGAN
an fabricatie:>2013
TESS CONEX S.A

Manufacturer:

4. Încercări:
Tests:

Locul efectuării încercării:
Place of testing:

REGISTRUL AUTO ROMÂN, Laboratorul de Încercări Vehicule şi Componente, Voluntari, jud.
Ilfov, România,(a,b,c)
Romanian Automotive Register, Vehicles and Components Test Laboratory, Voluntari, Romania

INSTITUTUL PENTRU CALCULUL ŞI EXPERIMENTAREA STRUCTURILOR AEROASTRONAUTICE - STRAERO, B-dul Iuliu Maniu, Nr. 220, C.P. 76/175, Cod Postal 061126,
Sector 6, Bucuresti, Romania(d,e)
INSTITUTE FOR THEORETICAL & EXPERIMENTAL ANALYSIS OF AERONAUTICAL STRUCTURES – STRAERO,
220,Iuliu Maniu Avenue, P.O. Box 76/175, Postal Code 061126 Bucharest, Sector 6

TESS CONEX S.A .(f)
Data efectuării încercării: 07.07.2014 (a,b,c); 22-24.07.2014 (d,e).25-26.09.2014 (f)
Date of testing:

Echipamente de măsură şi inspecţie utilizate :
Instalaţie HIDROPULS
HIDROPULS equipment
Tip/type: Schenck
Serie/series: 37729
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Şubler 30090mm
Marcă/mark : STAINLESS
Tip/type
: MIB-6012/ 300
Precizie/precision : 0,01 mm
Serie/series: G07070678
Ruletă 8m Stanley
Tip/type: 30-457
Nivelmetru electronic
Marcă/mark : BOSCH
Tip/type :DNM 60L
Serie/series : 603 096 105
Raportor cu lupă
Tip/type :MIB.200
Domeniul/area :490
Serie/series: 4-6050650
REZULTATELE ÎNCERCĂRII
TEST RESULTS

a)Verificare formă şi dimensiuni rotulă 50 (Anexa 5)
Verify the shape and the dimension of the coupling balls 50 (Annex 5)

Nr.
Paragraf
crt.
Item

Prescripţii
Requirements

No

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Comply

În cazul bilelor de cuplare demontabile care nu sunt fixate cu buloane Corespunde
punctul de conectare şi modul de fixare trebuie să fie concepute pentru
o blocare mecanică pozitivă.
In the case of removable coupling balls or components which are not fixed by bolts
the point of connection and the locking arrangement shall be designed for positive
mechanical engagement.

4

Comply

Forma şi dimensiunile braţelor de tracţiune trebuie să îndeplinească Corespunde
instrucţiunile date de constructorul vehiculului în ceea ce priveşte
punctele de fixare şi montarea de dispozitive sau de componente
suplimentare, după caz.
The shape and dimensions of towing brackets shall meet the requirements of the
vehicle manufacturer concerning the attachment points and additional mounting
devices or components if necessary.

3

Partial
confirmation

Bilele de cuplare din clasa A trebuie să aibă forma şi dimensiunile Corespunde
exterioare indicate in fig.2
Coupling balls of Class A shall conform to Figure 2 in external shape and external
dimensions.

2

Concluzie
parţială

Comply

Bilele de cuplare şi dispozitivele de tracţiune trebuie să aibă un Corespunde
rezultat pozitiv la încercările prevăzute în anexa 6.
Coupling balls and towing devices shall be able to satisfy the tests given in annex 6.

F-PG-E300-01/03- rev.1/2012
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b)Cerinţe generale (pct.4)
General requirements (itm.4)

Nr.
Paragraf
crt.
Item

Prescripţii
Requirements

No

1

4.1

Concluzie
parţială
Partial confirmation

Fiecare eşantion trebuie să fie conform cu specificaţiile de dimensiune Corespunde
şi de rezistenţă prevăzute în anexele 5 şi 6. În urma încercărilor (vezi raport de
descrise în anexa 6, eşantionul nu trebuie să prezinte nici o fisură, încercare nr.
ruptură sau deformare permanentă excesivă care să poată afecta buna
2414/1 /
funcţionare a dispozitivului sau a componentelor.
25.07.2014 emis
Each sample shall conform to the dimensional and strength specifications set out in de STRAERO)
annexes 5 and 6. Following the tests specified in annex 6 there shall not be any
cracks, fractures or any excessive permanent distortion which would be detrimental
Comply
to the satisfactory operation of the device or component.
(see test raport no.
2414/1 / 25.07.2014
issued by STRAERO)

2

4.2

Toate părţile dispozitivului sau ale componentei mecanice de cuplare a
căror defectare ar putea provoca separarea vehiculului tractor şi a
remorcii trebuie să fie din oţel. Pot fi folosite alte materiale, cu
condiţia ca producătorul să aducă serviciilor de omologare şi părţilor
contractante care aplică prezentul regulament dovada satisfăcătoare că
aceste materiale oferă o rezistenţă echivalentă.

Corespunde
Comply

All parts of the mechanical coupling device or component whose failure could result
in separation of the vehicle and trailer shall be made of steel. Other materials may
be used provided that equivalence has been demonstrated by the manufacturer to the
satisfaction of the type approval authority or technical service of the Contracting
Party applying this Regulation.

3

4.3

Dispozitivele sau componentele mecanice de cuplare trebuie să poată
fi acţionate în siguranţă, iar cuplarea şi decuplarea trebuie să poată fi
efectuate de o singură persoană fără ajutorul nici unei unelte. Cu
excepţia dispozitivelor de cuplare din clasa T, numai dispozitivele care
permit cuplarea automată vor fi autorizate pentru cuplarea de remorci a
căror masă maximă tehnic admisibilă este mai mare 3,5 tone.

Corespunde
Comply

The mechanical coupling devices or components shall be safe to operate and
coupling and uncoupling shall be possible by one person without the use of tools.
With the exception of Class T couplings only devices which allow automatic coupling
shall be allowed for the coupling of trailers having a maximum technically
permissible mass greater than 3.5 tonnes.

4

4.4

Dispozitivul sau componentele mecanice de cuplare trebuie să fie
concepute şi fabricate astfel încât, în cazul în care sunt utilizate normal
şi întreţinute corect, iar componentele uzate sunt înlocuite, să continue
să funcţioneze în mod satisfăcător şi să îşi păstreze caracteristicile
prescrise de prezentul regulament.
The mechanical coupling devices or components shall be designed and
manufactured such that in normal use and with correct maintenance and
replacement of wearing parts they will continue to function satisfactorily and retain

F-PG-E300-01/03- rev.1/2012
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Concluzie
parţială
Partial confirmation

the characteristics prescribed by this Regulation.

5

4.5

Toate dispozitivele şi componentele mecanice de cuplare trebuie să fie
concepute astfel încât să se blocheze mecanic, iar poziţia închisă să fie
blocată prin intermediul unui dispozitiv mecanic suplimentar, cu
excepţia cerinţelor contrare enunţate în anexa 5. De asemenea, două
sau mai multe dispozitive distincte pot fi prevăzute pentru a garanta
integritatea mecanismului, cu condiţia ca fiecare dintre ele să fie
conceput pentru a se bloca mecanic şi să fie supuse individual la
încercări în conformitate cu cerinţele din anexa 6. Blocarea mecanică
trebuie să fie conformă cu definiţia de la punctul 2.14.

Corespund
Comply

All mechanical coupling devices or components shall be designed to have positive
mechanical engagement and the closed position shall be locked at least once by
further positive mechanical engagement unless further requirements are stated in
annex 5. Alternatively there may be two or more separate arrangements to ensure
the integrity of the device but each arrangement shall be designed to have positive
mechanical engagement and shall be tested individually to any requirements given in
annex 6. Positive mechanical engagement shall be as defined in paragraph 2.14.

6

4.6

Toate dispozitivele sau componentele mecanice trebuie să fie însoţite
de instrucţiuni de montare şi de funcţionare suficient de detaliate
pentru ca o persoană competentă să le poată instala corect pe vehicul şi
să le facă să funcţioneze. Aceste instrucţiuni trebuie să fie redactate cel
puţin în limba ţării în care dispozitivul sau componentele sunt
comercializate. În cazul dispozitivelor sau al componentelor de cuplare
furnizate ca echipamente originale de un producător de vehicule sau de
caroserii, instrucţiunile de montare nu sunt obligatorii, dar acesta din
urmă trebuie să se asigure că utilizatorul vehiculului dispune de
instrucţiuni necesare unei bune utilizări a dispozitivului şi a
componentelor de cuplare.

Corespunde
Comply

Every device or component shall be accompanied by installation and operating
instructions giving sufficient information for any competent person to install it
correctly on the vehicle and operate it properly - see also annex 7. The instructions
shall be in at least the language of the country in which it will be offered for sale. In
the case of devices and components supplied for original equipment fitting by a
vehicle manufacturer or bodybuilder, installation instructions may be dispensed with
but the vehicle manufacturer or bodybuilder will be responsible for ensuring that the
vehicle operator is supplied with the necessary instructions for correct operation of
the coupling device or component.

7

4.7

Pentru dispozitivele şi componentele de cuplare din clasa A concepute
pentru a fi utilizate cu remorci a căror masă maximă admisibilă nu
depăşeşte 3,5 tone, care sunt produse de producători care nu au nici o
legătură cu producătorul vehiculului şi care sunt destinate pieţei din
aval, înălţimea şi celelalte caracteristici de montare a dispozitivului de
cuplare trebuie să fie verificate, în toate cazurile, de autoritatea sau

F-PG-E300-01/03- rev.1/2012
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Concluzie
parţială
Partial confirmation

serviciul tehnic de omologare în conformitate cu dispoziţiile anexei 7
punctul 1.
For devices and components of Class A for use with trailers of maximum permissible
mass not exceeding 3.5 tonnes, and which are produced by manufacturers not having
any association with the vehicle manufacturer and where the devices and
components are intended for fitting in the after-market, the height and other
installation features of the coupling shall, in all cases, be verified by the type
approval authority or technical service in accordance with annex 7, paragraph 1.

N/A

c)Marcaje (pct. 7)
Markings (itm. 7)

Nr.
Paragraf
crt.
Item

Prescripţii
Requirements

No

1

7.1

Tipurile de dispozitive şi de componente mecanice de cuplare
prezentate pentru omologare trebuie să poarte marca sau denumirea
comercială a producătorului, a furnizorului sau a solicitantului.

Concluzie
parţială
Partial confirmation

Corespunde
Comply

Types of mechanical coupling devices and components submitted for approval shall
bear the trade name or mark of the manufacturer, supplier or applicant.

2

7.2

Acestea trebuie să aibă un spaţiu suficient de mare pentru aplicarea
mărcii de omologare prevăzută la punctul 8.5 şi reprezentată în anexa
3. Acest spaţiu trebuie să fie indicat în desenele prevăzute la punctul
3.2.2.

Corespunde
Comply

There shall be a sufficiently large space for application of the approval mark
referred to in paragraph 8.5. and shown in annex 3.This space shall be shown on the
drawings referred to in paragraph 3.2.2.

3

7.3

Pe lângă marca de omologare prevăzută la punctele 7.2 şi 8.5,
dispozitivul sau componentele mecanice de cuplare trebuie să fie
marcate cu clasa cuplajului, aşa cum este definită la punctul 2.6,
precum şi valori caracteristice pertinente definite la punctul 2.11 şi
prevăzute în anexa 4. Amplasarea acestor mărci trebuie să fie indicată
în desenele prevăzute la punctul 3.2.2. Valorile caracteristice nu
trebuie să figureze în mod necesar în casete atunci când aceste valori
sunt stabilite prin clasificarea definită în regulament.

Corespunde
Comply

Adjacent to the approval mark referred to in paragraphs 7.2. and 8.5., the
mechanical coupling device or component shall be marked with the class of
coupling, as defined in paragraph 2.6. and the relevant characteristic values as
defined in paragraph 2.11. and shown in annex 4. The position for these markings
shall be shown on the drawings referred to in paragraph 3.2.2. The characteristic
values need not be marked in cases where those values are defined in the
classification given in this Regulation.

4

7.4

Atunci când dispozitivul sau componentele mecanice de cuplare sunt
omologate cu alte valori caracteristice în interiorul aceleiaşi clase de
cuplaj sau de dispozitive, pot fi menţionate cel mult două alte valori pe
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Nr.
Paragraf
crt.
Item

Prescripţii
Requirements

No

Concluzie
parţială
Partial confirmation

dispozitiv sau componente.

5

7.5

Where the mechanical coupling device or component is approved for alternative
characteristic values within the same class of coupling or device, a maximum of two
alternatives shall be marked on the device or component.

N/A

În cazul în care utilizarea dispozitivului sau a componentelor mecanice
de cuplare este limitată în anumite privinţe, de exemplu în cazul în care
acestea nu pot fi utilizate cu pene de direcţie, această restricţie trebuie
să fie indicată pe dispozitiv sau componente.

N/A

If the application of the mechanical coupling device or component is restricted in
any way, for example, if it is not to be used with steering wedges, then that restriction
shall be marked on the device or component.

6

7.6

Toate mărcile trebuie să fie aplicate în mod permanent şi să fie lizibile
atunci când dispozitivul sau componentele sunt instalate pe vehicul.

N/A

Corespunde
Comply

All markings shall be permanent and legible when the device or component is
installed on the vehicle.

d) Încercări ale dispozitivelor sau componentelor mecanice de cuplare (Anexa 6) - vezi
raport de încercare nr. 2414/1/25.07.2014 emis de STRAERO
Testing of mechanical coupling devices or components (Annex 6) - see test raport no.2414/1/25.07.2014 - issued by
STRAERO

Cerinţe generale
General requirements

Nr.
Paragraf
crt.
Item

Prescripţii
Requirements

No

1

1.2

1.3

Partial confirmation

În cazul dispozitivelor de cuplare, rezistenţa este verificată printr-o
încercare dinamică

Corespunde
(vezi raport de
încercare nr.
2414/1 /
25.07.2014 emis
With coupling devices the strength shall be verified by a dynamic test (endurance de STRAERO)
test).

2

Concluzie
parţială

Comply
(see test raport no.
2414/1 / 25.07.2014
issued by
STRAERO)

Încercarea dinamică trebuie efectuată cu o sarcină aproximativ
sinusoidală (alternantă şi / sau pulsatorie) şi un număr de cicluri de
solicitare corespunzătoare materialului. Nu trebuie constatată nici o
fisură sau ruptură.

Corespunde

The dynamic test shall be performed with approximately sinusoidal load (alternating
and/or pulsating) with a number of stress cycles appropriate to the material. No
cracks or fractures shall occur.

Comply

e)Verificare încercare dinamică
F-PG-E300-01/03- rev.1/2012
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Dynamic test (Annex 6) - see test raport no. 2414/1/25.07.2014 issued by STRAERO

Nr.
crt.

Denumire parametru

1.

Forţa de referinţă teoretică, D

2.
3.
4.
5.

Characteristic name
Theoretical reference force, D

Forţa de încercare, F
Test force, F

Unghiul de încercare, α.
Test angle, α.

Frecvenţa de încercare, f.
Test frequency, f.

Nr. de cicluri de solicitare
alternant-simetrică realizate.

U.M.

Valoare

Observaţii

Value

Remarks

Conform tabel caracteristici tehnice.

kN

6,43

kN

3,862

grd.

+15022’

Media valorilor absolute ale extremelor
forţei de încercare determinată pe parcursul
încercării.
Valoare determinată prin calcul.

Hz

14,2

-

Nr.

2,003*106

-

Number of cycles

f)Verificare montaj pe autoturism (Anexa 7- Cerinţe de instalare şi cerinţe speciale)
Verify the attachment to the vehicle (Annex 7-Installation and special requirements)

Vehicul incercat VIN: UU14SDAA449856048
Nr.
crt.

Paragraf

Prescripţii

Concluzie parţialǎ

Item

Requirements

Parţial confirmation

1.

1.1.1

Distanţa dintre centrul rotulei şi extremitatea spate a caroseriei
Distance between coupling ball center and the rear edge of the bodywork

2.

1.1.1

Poziţia dintre centrul rotulei şi baza suportului rotulei
Position between coupling ball centre and lower edge of the coupling ball
support

3.

1.1.4

Vizibilitatea plăcii de înmatriculare cu dispozitivul montat
Visibility of registration plate once coupling installed

4.

1.1.3

Cuplare/decuplare la unghiul orizontal β
Couple/uncouple at horizontal angle β

5.

1.1.3

Cuplare/decuplare la unghiul orizontal α
Couple/uncouple at horizontal angle α

6.

1.1.3

Cuplare/decuplare la unghiul axial
Couple/uncouple at axial angle

7.

1.1.1

Poziţia centrului rotulei în raport cu solul
Position between coupling ball centre and the ground

Verificarea a fost facuta cu vehiculul incarcat
This test was carried out with the vehicle laden
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Corespunde
Comply

Corespunde
Comply

Corespunde
Comply

Corespunde
Comply

Corespunde
Comply

Corespunde
Comply

Corespunde
Comply

RAPORT DE ÎNCERCARE nr. 525/14
Test Report no. 525/14
Emis în baza OG 78/2000, cu modificările ulterioare
Legal basis

REGISTRUL AUTO
ROMÂN
Calea Griviţei 391A,
sector 1, Bucureşti

Laborator Încercări Vehicule şi Componente
Str. Bârsei nr. 1, Voluntari, jud. Ilfov

Pag. 9/10

Vehicles and Components Testing Laboratory

5. Anexe: Documentul descriptiv nr. D.T. 1009, ed.1, rev.0 din 02.2012, fotografii, raport de
încercare nr. 2414/1/25.07.2014 emis de STRAERO
Enclosures: Information document no. D.T. 1009,ed 1, rev.0 dated 02.2012, photos, test raport no. 2414/1/25.07.2014
issued by STRAERO

6. Concluzie
Final confirmation

Documentul descriptiv şi dispozitivul încercat sunt conforme cu prescripţiile documentului
normativ menţionat mai sus.
The information document and the device tested described therein are in accordance with the test basis mentioned
above.

Încercător:
The expert responsible for conducting the tests:

Mihai DEMETRESCU
Nicusor PAUNESCU

Semnătura:
Signature:

Data:

30.07.2014

Date:

Notă: Rezultatele încercărilor se referă numai la vehiculul supus încercărilor.
Note: The results presented above refers only to tested vehicle.
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Fotografii

Photos

Vedere laterala

Placuta constructor

Prindere brat stanga
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Vedere spate

Prindere brat dreapta

Prindere rotula si suport priza

