Formulär för Tempo 100 ansökan
1. Hitta utrustningsnivån på vagnen med hjälp av något av följande alternativ:
Släpvagn
Släpvagnen är obromsad.

Faktor 0,3

Släpvagnen är utrustad med bromssystem, men är inte utrustad med stötdämpare.

Faktor 0,3

Släpvagnen (ej husvagn) är utrustad med bromssystem och stötdämpare.

Faktor 1,1

Släpvagnen (ej husvagn) är utrustad med bromssystem och stötdämpare samt kulhandske med stabilisator .

Faktor 1,2

Husvagn
Husvagnen är utrustad med bromssystem och stötdämpare.

Faktor 0,8

Husvagnen är utrustad med bromssystem och stötdämpare samt kulhandske med stabilisator.

Faktor 1,0

2. Räkna ut minsta tillåtna tjänstevikt för dragfordonet
Hus/släpvagnens totalvikt

Faktorn enligt ovanstående alternativ

/

Kontrollera att ditt dragfordon
uppfyller minst den här tjänstevikten

=

Exempel:

1300

0,8

/

1625

=

3. Ett intyg från hus/släpavgnstillverkaren
Ett intyg där hus/släpvagnstillverkaren intygar att vagnen är konstruerad för hastigheter upp till 100 km/h krävs.
För vissa tillverkare finns ett generellt intyg och då behöver du inte begära ut något separat intyg.
Se lista för generella intyg på sida 2
Däckens tillverkningsvecka (DOT) 4 siffror

Maximalt 6 år

Däckens hastighetsindex (en bokstav)

Minst L

Typgodkännandenummer från kulhandsken:

e1*94/20*

Behövs bara om kulhandsken har stabilisator.
Se lista över dessa på sida 2

4. S-värden (Maximal vertikal last)
Kan avläsas på typskyltar och ibland på registreringsbeviset
Kulhandsken
Dragkroken på dragfordonet
Hus/släpvagnens ram

S=
S=
S=

kg
kg
kg

Vissa vagnar saknar uppgift om s-värde på ramen, då
utgår denna punkten.

5. Hur du vill ha plaketten klistrad:
Klistrad från insidan av vagnen i bakrutan
Klistrad på utsidan av vagnen

6. En kopia på registreringsbeviset för hus/släpvagn (inskannad eller postad till oss)
Sökandes namn och adress. (om detta inte stämmer med uppgiften på registreringsbeviset)
Namn

Efternamn

Adress

Postnummer/ Postadress

Telefonnummer

E-postadress

När vi har fått in en komplett ansökan behandlas ärendet och intygen skrivs. En svensk kopia av intyget mailas till dig för
bekräftelse. Tillsammans med detta kommer även betalningsinformationen. När betalningen är bokförd på vårt
bankgiro skickas handlingarna till Tyskland för vidare behandling. Behandlingstid är ca 6-8 veckor.
När handlingarna är tillbaka i Sverige bokar vi in en tid då vi stämmer av uppgifterna och klistrar 100-plaketten.

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte behandlas

Generellt intyg att hus/släpvagnen uppfyller kraven för att få framföras i 100 km/h finns för:
Tillverkare

Intyget gäller från

Cabby

Årsmodell 2007 och senare. 10 tecknet i VIN ska vara 7

KABE

Samtliga vagnar med YT7 som tre första tecken i VIN

Polar

Samtliga vagnar tillverkade efter 1995

Solifer

Samtliga vagnar tillverkade efter 2005

Adria

Samtliga vagnar tillverkade 2004 och framåt

Godkända kulhandskar med friktionskoppling
Enligt ISO 11555-1
Fabrikat:

ALKO

Westfalia

Winterhoff

Modell:

Typgodkännandenummer:

AKS 2000

e1*94/20*0153

AKS 1300

e1*94/20*0030

AKS 2004/3004

e1*94/20*0930

AKS 3004

e1*94/20*1216

SSK 3

e1*94/20*1054

WS 3000D

e1*94/20*0065

WS 3000D-s

WS 3000H
WS 3000L
WS 3000LB
WS 3000G
Winterhoff

WS 3000GB

e1*94/20*0337

WS 3000 H-S
WS 3000 L-S
WS 3000 LB-S
WS 3000 G-S
WS 3000 GB-S

För övrig information om Tempo 100 se dokumentet kundinformation Tempo 100.
Komplett ansökan mailas till: arendal@dekra.com
För tekniska frågor kontakta:

DEKRA Automotive AB
Synnerödsvägen 3
418 78 Göteborg
Phone: +46(0)10 455 19 40

E-mail: arendal@dekra.com
Homepage: www.dekra-bilbesiktning.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte behandlas

