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Resum 

En aquesta secció es presenta la informació complementària el projecte. Ha estat dividida 

en tres annexes:  

- Annex A. Instruccions de treball elaborades 

S’expliquen els motius pels quals s’han elaborat o no cadascuna de les Directives 

relatives a l’homologació de tractors agrícoles de rodes.  

- Annex B. Instruccions d’assaig segons cada Directiva 

Conté les instruccions d’assaig d’algunes de les Directives parcials que apareixen a 

la Directiva marc 2003/37/CE.  
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A. Instruccions de treball elaborades 

A l’annex següent figuren les instruccions d’assaig relatives a l’homologació de tractors 

agrícoles segons la Directiva marc 2003/37/CE.  

Més enllà de la seva utilitat pràctica, aquest documents, juntament amb d’altres i una 

sol·licitud de designació, s’han de remetre al Ministeri per a què aquest designi a IDIADA 

com a servei tècnic autoritzat per a dur a terme assaigs d’homologació de tractors 

agrícoles.  

Com algunes de les Directives que apliquen a tractors són comuns a camions, IDIADA ja 

compta amb la designació per a realitzar aquests assaigs. A la taula A.1., “Ja designat”  

D’altra banda, segons s’explica als apartats 8, 9 i 10 de l’apartat 5.3.4. de la memòria del 

present projecte, IDIADA de moment no implantarà els procediments d’assaig de les 

Directives referents a estructures de protecció i presa de força, doncs la designació per part 

del Ministeri, ara per ara, és exclusiva de la Estación Mecánica Agrícola. Així doncs, quan 

es precisi es subcontractaran els serveis de l’EMA. A la taula A.1., “Subcontractació”.  

Així mateix, IDIADA no compta amb la infrastructura per a realitzar assaigs de compatibilitat 

electromagnètica. Tots els assaigs d’aquesta matèria –totes les categories de vehicles han 

de ser homologades segons diferents Directives de compatibilitat electromagnètica– són 

realitzats per part d’una empresa externa que s’hi dedica. A la taula A.1., “Subcontractació”.  

Les instruccions relatives a Directives referents a dispositius d’enllumenat, vides, enganxalls 

mecànics, motors dièsel i pneumàtics, es refereixen només a la instal·lació d’aquests 

components al vehicle, en cap cas a l’homologació d’aquests components com a unitats 

tècniques independents. El motiu és que IDIADA ja realitza homologacions d’aquests 

components per separat, així que només requereix la designació per a la part d’instal·lació 

en el tractor. A la taula A.1., “X (només instal·lació)”.   

A taula A.1 s’indica “X” les Directives per les quals s’ha elaborat la instrucció de treball 

durant la realització d’aquest projecte

 

.  
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Concepte Situació 

Massa màxima en càrrega X 

Situació de les plaques de matrícula X 

Dipòsit de combustible líquid X 

Masses de llast X 

Avisador acústic X 

Nivell sonor (extern) X 

Velocitat màxima per construcció i plataforma de càrrega X 

Retrovisors X 

Camp de visió X 

Dispositiu de direcció X 

Compatibilitat electromagnètica Subcontractació 

Frenat  X 

Seient addicional X 

Nivell sonor (intern) X 

Protecció contra la bolcada X 

Seient del conductor X 

Instal·lació de dispositius d’enllumenat X 

Homologació dels dispositius d’enllumenat i les seves làmpades No és competència 
d’IDIADA 

Dispositiu de remolcat X 

Assaig estàtic de l’estructura Subcontractació 

Accés del conductor Subcontractació 

Presa de força i la seva protecció Subcontractació 

Dispositius de protecció a la part posterior de tractors estrets Subcontractació 

Identificació de comandaments X 

Dispositius de protecció a la part davantera en tractors estrets Subcontractació 
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Concepte Situació 

Dimensions i masses remolcades X 

Regulador de velocitat, protecció dels elements motors, les parts 
sortints i les rodes, requeriments de seguretat addicionals amb 
relació amb aplicacions especials i manual d’instruccions 

X 

Parabrises i altres vidres 
X 

(Només instal·lació) 

Enganxalls mecànics entre tractors i remolcs i càrrega vertical sobre 
el punt de tracció  

X 

(Només instal·lació) 

Emplaçament i forma de col·locació de les plaques i inscripcions 
reglamentaries del tractor X 

Comandament de frenat dels vehicles remolcats i acoblament de fre 
entre el vehicle tractor i els vehicles remolcats X 

Contaminació motors dièsel 
X 

(Només instal·lació) 

Pneumàtics Ja designat 

Ancoratges de cinturons  Ja designat 

Cinturons de seguretat Ja designat 

Taquímetre i marxa enrere Ja designat 

Sistemes antiprojecció Ja designat 

Limitador de velocitat Ja designat 

Protecció lateral Ja designat 

Taula A.1. Situació de cadascuna de les Directives per a IDIADA. 
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Tot i que cadascuna de les 25 instruccions de treball de l’annex B s’ha elaborat com un 

document separat amb totes les seccions descrites a l’apartat 7 de la memòria d’aquest 

projecte, no es presenten segons el format descrit. Com es presenten totes seguides, amb 

ànim de que el document sigui menys feixuc i repetitiu, es crea un format diferent al descrit.  

La capçalera, peu de pàgina i control d’edicions s’ometen. De la mateixa manera, s’elimina 

el diagrama de flux, doncs el presentat com a exemple és genèric per a totes les 

instruccions que apareixen. Així, només s’inclouran els apartats dels equips i el de 

realització de l’assaig, doncs són específics per a cada directiva. També es deixarà intacte 

la línia on es descriuen els objectius de la instrucció, ja que en ella s’escriu el títol i número 

de la Directiva.  
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B. Instruccions d’assaig segons cada Directiva  

B.1. Massa màxima en càrrega 

Definir el procediment d’assaig relatiu a la massa màxima en càrrega autoritzada dels 

tractors agrícoles de rodes, segons l’annex I de la Directiva 2009/63/CE.  

Objectiu 

- Bàscula fixa 

Equips necessaris 

- Equips d’inflat de pneumàtics (o compressor)  

Comprovar la pressió dels pneumàtics, que han d’estar a la pressió recomanada pel 

fabricant.  

Realització de l’assaig 

Adoptar la massa màxima en càrrega tècnicament admissible indicada pel fabricant com a 

massa en càrrega autoritzada. Observar particularment els resultats de frenat i direcció. En 

cas que el tractor no hagi estat prèviament homologat per les directives de frenat i direcció, 

realitzar aquests assaigs.  

A més, la massa en càrrega admissible i la massa màxima admissible per eix han de 

respectar els valors del següent quadre, segons la categoria de tractor:  

 

Categoria 
del vehicle 

Número 
d’eixos 

Massa màxima 
admissible (t) 

Massa màxima admissible 
per eix 

Eix motor (t) Eix no motor (t) 

T1, T2, 
T4.1 

2 18 (en càrrega) 11,5 10 

3 24 (en càrrega) 11,5 10 

T3 2 ó 3 0,6 (en buit) (*) (*) 

T4.3 2, 3 ó 4 10 (en càrrega) (*) (*) 
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(*) No és necessari fixar un límit per eix per a les categories de vehicles T3 i 
T4.3, doncs per a aquestes categories, la massa màxima en càrrega o en 
buit admissible està limitada per definició.  

Taula B.1. Massa segons la categoria de vehicle 

Per últim, verificar que, qualsevol que sigui l’estat de càrrega del tractor, la càrrega 

transmesa a la carretera per les rodes de l’eix davanter del tractor no ha de ser inferior al 

20% de la massa en buit del tractor.  

 

B.2. Situació plaques de matrícula 

Definir el procediment d’assaig relatiu a la situació i muntatge de les plaques posteriors de 

matrícula de tractors agrícoles de rodes, segons l’annex II de la Directiva 2009/63/CE. 

Objectiu 

- Mesurador d’angles digital 

Equips necessaris 

- Plantilles de plaques de matrícula 

- Plantilles d’angles (30º y 15º) 

- Cinta mètrica  

Situar el tractor en una zona sense pendent.  

Realització de l’assaig 

Dimensions dels emplaçaments de les plaques de matrícula posteriors 

Comprovar que hi hagi lloc per a la col·locació de la placa de matrícula. Per a dur a 

terme aquesta comprovació s’utilitzen les plantilles de les plaques de matrícula en funció 

del vehicle a assajar. Les dimensions mínimes exigides són (amplada per alçada): 255 × 

165 mm. ó 520 × 120 mm. 

Posició de la placa respecte a l’amplada del tractor:  
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Verificar que la placa de matrícula es troba a la part posterior del tractor, a l’esquerra del 

pla longitudinal de simetria del tractor i que no sobresurt de l’amplada màxima d’aquest. 

Tanmateix, verificar que la placa sigui perpendicular al pla de simetria del tractor.  

Inclinació de la placa de matrícula: la placa ha de ser vertical amb una tolerància de 5º. Si el 

tractor ho exigeix, la placa pot estar inclinada. Comprovar l’angle d’inclinació en funció de 

l’altura a la que estigui situada la vora superior de la placa respecte del terra:  

Altura Inclinació 
≤ 1,20 m Cap amunt amb un angle ≤ 30 ° 
> 1,20 m Cap avall amb un angle ≤ 15 ° 

Taula B.2. Alçada i inclinació de la placa de matrícula 

Alçada de la placa de matrícula: 

Mesurar l’alçada màxima a la que pot instal·lar-se la placa. El valor màxim d’aquesta 

alçada, entre l’extrem superior de la placa de matrícula i el terra és de 4 metres.  

Mesurar l’alçada mínima a la que es pot instal·lar la placa. Aquest valor no ha de ser 

inferior a 0,3 metres, mesurat entre l’extrem inferior de la placa i el terra. 

Les mesures d’inclinació i alçada s’han d’efectuar amb el tractor en ordre de marxa i un 

conductor de referència (75 kg).  

 

B.3. Dipòsit de combustible líquid 

Definir el procediment d’assaig relatiu a la instal·lació de dipòsits de combustible líquid en 

tractors agrícoles de rodes, segons l’annex III de la Directiva 2009/63/CE. 

Objectiu 

- Equip d’assaig per a determinar l’estanqueïtat de l’orifici d’emplenat dels dipòsits 

format per dues aspes metàl·liques fixes, cada una a un eix vertical que descansa 

sobre una petita plataforma amb 4 rodets. A cada creu metàl·lica s’utilitzen quatre 

esquadres d’acer per a fixar correctament el dipòsit i poder fer-lo girar. 

Equips necessaris 
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- Una proveta Si té la boca massa estreta, ha d’anar proveïda d’un embut. 

- Panell d’assaig per a determinar la pressió de funcionament del dipòsit i per a 

realitzar la prova hidràulica de sobrepessió. Aquest panell consta d’un cabalímetre, 

un manòmetre amb una resolució de 0,1 bar i fons d’escala de 2,5 bar, dues claus 

de pas d’aigua i un punt de connexió a la ret general de subministrament amb una 

pressió màxima de 6 bar.   

- Dues claus de 19 mm.  

- Tornavís pla i d’estella 

- Guants de protecció  

- Cronòmetre 

- Draps 

Preparació de l’assaig 

Realització de l’assaig 

Assegurar-se que el dipòsit està buit; en cas contrari, buidar-lo. 

Situar, mitjançant una carretó elevador el dipòsit a l’alçada de les creus. Acostar les 

creus fins que toquin el dipòsit i subjectar-lo amb les esquadres metàl·liques; per a 

realitzar aquesta acció s’empren les claus de 19 mm. L’eix de gir ha de ser paral·lel a 

l’eix longitudinal del vehicle que incorpori el dipòsit.  

Un cop fixat el dipòsit, retirar el carretó elevador. El dipòsit ha de quedar en la posició 

que anirà al vehicle. 

Tapar els conductes de combustible (alimentació i retorn) i d’altres si n’incorpora.  

Comprovar que les provetes estiguin netes i seques.  

Assaig d’estanqueïtat de l’orifici d’omplert del dipòsit:  

Un cop situat el dipòsit sobre les creus, es procedeix a omplir-lo d’aigua 

aproximadament al 30% de la seva capacitat. Tot seguit, es tapa el dipòsit i s’asseca.  
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Es situa una de les provetes a la vertical del lloc on queda l’entrada del combustible i es 

gira segons l’angle més desfavorable (90°, 180°, 270°), tenint en compte la posició del 

dipòsit al vehicle en cas de bolcada completa del mateix. Posar en marxa el cronòmetre. 

Quan el cronòmetre arriba a un minut canviar la proveta per una de buida. Anotar el 

contingut de la proveta extreta, buidar-la i assecar-la. Repetir aquesta operació 15 

vegades. 

Si la quantitat de líquid recollida d’alguna de les provetes és superior a 30 cm3

Assaig d’estanqueïtat del dipòsit 

/min, para 

l’assaig: no compleix.  

Degudament obturats tots els orificis que hi ha al dipòsit, omplir completament amb 

aigua a pressió fins a arribar al punt en què s’obre la vàlvula de seguretat. Aquest punt 

es considera el de la pressió de funcionament (ps

La pressió a la qual s’ha de realitzar l’assaig és la més alta d’entre 3 bar i 2*p

). Aquesta pressió es mesura amb un 

manòmetre. 

s

Quan el dipòsit està hermètic, obrir la clau de pas de l’aigua fins arribar a la pressió 

indicada: mantenir el dipòsit a aquesta pressió durant un minut. 

.  

Passat aquest temps tornar a la pressió atmosfèrica. El dipòsit pot estar deformat però 

no ha de tenir ni esquerdes ni fissures. S’ha de mantenir completament hermètic, o sigui, 

visualment s’ha de comprovar que no hi ha cap fuga d’aigua.  

Protecció contra la corrosió 

Comprovar visualment la protecció anticorrosiva i demanar al fabricant un certificat de 

protecció contra la corrosió que inclogui la descripció del tractament emprat, així com 

una relació de materials emprats per a tal finalitat.  

Per últim, a més de les prescripcions dels tres assaigs especificats anteriorment, també 

s’han de verificar els següents requeriments: 

- Instal·lació de dispositius de seguretat contra les sobrepressions al dipòsit 

- Concepció dels orificis de ventilació per a evitar el risc d’inflamació 

- Dipòsit protegit contra xocs frontals o posteriors del tractor. 
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- Inexistència de sortints o vores tallants prop del dipòsit. 

- Instal·lació dels conductes d’alimentació de carburant i de la boca d’omplert fora de 

l’habitacle.  

 

B.4. Masses de llast 

Definir el procediment d’assaig relatiu a les masses de llast dels tractors agrícoles de rodes, 

segons l’annex IV de la Directiva 2009/63/CE. 

Objectiu 

- Bàscula 

Equips necessaris 

- Cinta mètrica  

Verificació de les inscripcions de les masses.  

Realització de l’assaig 

Identificar les inscripcions a les masses de llast i comprovar que disposa com a mínim de 

les següents indicacions: 

- Marca de l’empresa constructora 

- Massa en quilograms amb una aproximació del 5%. 

Mesura de la distància entre masses de llast frontals: comprovar que les masses de llast 

frontal, dissenyades per a col·locar-se i retirar-se amb freqüència, tenen una distància de 

seguretat mínima fins als agafadors de 25 mm.  

Col·locació de les masses: comprovar que s’eviti qualsevol separació involuntària de les 

masses.  
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B.5. Avisador acústic 

Definir el procediment d’assaig corresponent a la instal·lació dels avisadors acústics de 

tractors agrícoles de rodes, segons l’annex V de la Directiva 2009/63/CE. 

Objectiu 

- Sonòmetre 

Equips necessaris 

- Pistòfon calibrador 

- Trípode o suport específic per a l’assaig 

- Cintes mètriques  

- Nivell 

- Voltímetre  

Preparació de l’equip i del vehicle 

Realització de l’assaig 

Abans d’anar a la zona d’assaig:  

- Comprovar que el sonòmetre està calibrat. Comprovar la lectura del sonòmetre al 

connectar el pistòfon. Ajustar el sonòmetre si és necessari. 

- Per a avisadors alimentats mitjançant bateria, mesurar la tensió als borns de la 

bateria. En cas que sigui inferior a la nominal, recarregar la bateria.  

- Tensió d’alimentació de l’avisador. En cas d’alimentació amb corrent contínua, 

realitzar l’assaig amb el motor parat. En cas que d’alimentació amb corrent alterna, 

les característiques acústiques del dispositiu es determinaran les velocitats del 

generador elèctric corresponents al 50%, 75% y 100% de la velocitat màxima 

indicada pel fabricant del generador para un funcionament continu. Mesurar aquest 

valor de la tensió.  

Preparació de la zona d’assaig 

 Buscar una zona plana i lliure d’obstacles per a efectuar la prova.  



Pàg. 16  Annexes 

 

Estacionar el tractor a la zona d’assaig establerta. Mesurar el soroll ambient a la zona 

d’assaig. Tenir en compte que ha de ser 10 dB(A) més baix del que es vol mesurar. En 

aquest cas serà com a màxim igual a 83 dB(A). 

Prendre nota de les condicions ambientals de la zona d’assaig: temperatura, velocitat i 

direcció del vent. 

Estendre la cinta mètrica per davant del tractor i dins del pla longitudinal mitjà del mateix.  

Situar el trípode o suport específic de tal manera que el sonòmetre instal·lat en ell quedi 

a 7 m. de la part davantera del vehicle. En aquest punt, estendre la cinta mètrica 

perpendicular al terra per a tenir referències de l’alçada del sonòmetre.  

Col·locar el sonòmetre a 0,5 m del terra. Verificar que quedi paral·lel al terra utilitzant el 

nivell.  

Realització de las proves 

Amb el sonòmetre col·locat a 0,5 m del terra, activar l’avisador acústic i prendre nota del 

valor registrat amb el sonòmetre.  

Pujar el sonòmetre de 0,1 m en 0,1 m i registrar el nivell sonor en cada posició. Prendre 

la última mida a una alçada de 1,5 m. Observació: efectuar totes les mesures, donat que 

pot aparèixer més d’un màxim degut a la forma de la carrosseria, o a altres factors.  

 

B.6. Nivell sonor extern 

Definir el procediment d’assaig relatiu al nivell sonor admissible i als dispositius 

d’escapament de tractors agrícoles de rodes, segons l’annex VI de la Directiva 2009/63/CE. 

Objectiu 

- Bàscula 

Equips necessaris 

- Tacòmetre (si el vehicle no disposa de contrarevolucions). 

- V-box, radar o correvit (o qualsevol equip per a mesurar la velocitat). 
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- Sonòmetre de precisió amb pistòfon calibrador. 

- Cinta mètrica 

- Nivell 

- Camera fotogràfica.  

Preparació del vehicle 

Realització de l’assaig 

L’assaig es realitza amb el tractor en buit. Pesar el tractor i comprovar que el valor 

mesurat amb la bàscula correspon amb el valor especificat pel fabricant a la 

documentació.  

Tornar a pesar el tractor amb el conductor, equipat i en posició normal de conducció. La 

diferència de pes amb l’anterior pesatge ha d’estar compresa entre 70 i 80 kg.  

Si el vehicle no disposa de contrarevolucions, instal·lar un tacòmetre. Per al control de la 

velocitat, instal·lar V-box (o similar). Instal·lar els equips de mesura de manera que no 

puguin afectar al desenvolupament de les proves i que estiguin en un lloc de fàcil lectura 

per al conductor.  

Preparació de la zona d’assaig 

Abans de preparar la zona d’assaig, 

comprovar que: 

- Les condicions ambientals (velocitat i 

direcció del vent, temperatura, etc...) 

no influeixen a la realització de l’assaig.  

- El sonòmetre està calibrat. Comprovar 

la lectura del sonòmetre al connectar el 

pistòfon. Al final de l’assaig tornar a 

comprovar la lectura del sonòmetre; si 

és la mateixa que a l’inici es donarà 

l’assaig per bo.  

- El soroll ambient, és, com a mínim, 10 

dB(A) menor que el soroll a mesurar 
Imatge B.1. Preparació de la zona d’assaig 1. 
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durant l’assaig.  

- La zona d’assaig ha de constar d’un espai obert de 50 metres de radi amb la seva 

part central horitzontal en un radi mínim de 20 metres i revestida de formigó, asfalt o 

similar. En cap cas estarà coberta de neu, pols, herbes ales, terra o centres. El 

revestiment de la pista de circulació ha de ser tal que els pneumàtics no produeixin 

un soroll excessiu.  

Un cop efectuades aquestes comprovacions prèvies, es prepara la pista d’assaig (segons 

la figura)  

- Col·locar el tractor al lloc on es durà a terme la mesura.  

- Amb l’ajuda de la cinta mètrica, fer marques a 10 metres per davant i darrere del 

tractor. Les marques ha de ser clarament visibles pel conductor.  

- Col·locar el sonòmetre instal·lat al trípode en un pla perpendicular a la direcció 

d’avanç del tractor, i a una distancia de 7,5 metres. El sonòmetre ha d’estar a una 

alçada de 1,2 metres.  

Assaig del nivell sonor amb el tractor en marxa 

Abans de començar l’assaig, és necessari rodar una estona amb el tractor, de manera 

que els diferents components assoleixin la temperatura normal de funcionament 

En cas de no disposar d’espai suficient per a conduir el tractor amb el V-box (o similar), 

fer una tara inicial del velocímetre.  

Aproximar-se a la primera marca de la zona d’assaig a la velocitat d’assaig. La velocitat 

de la prova ha de ser igual a les ¾ parts de la velocitat màxima assolible amb la marxa 

més ràpida per al desplaçament per carretera.  

Quan la part davantera del tractor arribi a la primera marca del 

terra, prémer l’accelerador del tractor a fons fins que la part 

posterior del tractor hagi sobrepassat la segona marca del terra. 

En aquest moment, deixar anar ràpidament el pedal de 

l’accelerador.  

Anotar la mesura del nivell sonor. El valor de la mesura ha de 

correspondre amb el màxim mesurat pel sonòmetre en la 

Imatge B.2 Preparació de la 
zona d’assaig 2. 
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passada del tractor per la zona d’assaig.  

Es tindran en compte les inexactituds restant 1 dB(A) al valor de cada passada mesurat 

amb el sonòmetre. Repetir el procés com a mínim dues vegades per cada costat del 

tractor. Les mesures seran correctes si en el cas de dues mesures consecutives del 

mateix costat del tractor la diferència no és superior a 2 dB(A). 

El resultat d’assaig serà el valor màxim de tots els valors presos. Si aquest valor és superior 

en 1 dB(A) als límits admissibles, es realitza una segona sèrie de dues mesures per a cada 

costat del tractor. Tres dels quatre valors de la segona sèrie han d’estar dins els límits.  

Els límits màxims del nivell sonor a registrar són:  

- 85 dB(A), per a tractors amb un massa en buit ≤ 1,5 tones. 

- 89 dB(A), per a tractors amb una massa en buit > 1,5 tones. 

Assaig del nivell sonor amb el tractor parat 

Situar el tractor en la posició inicial de la preparació de la zona d’assaig. Situar el 

sonòmetre segons la figura adjunta, a una alçada d’1,2 metres.  

En cas que el motor no tingui regulador de velocitat, es fa funcionar el motor amb un 

nombre de revolucions per minut equivalent a ¾ del nombre de revolucions que 

correspongui a la potència màxima del motor. La mesura es realitza amb el tacòmetre.  

Si el motor disposa d’un regulador de velocitat que impedeixi que el motor sobrepassi el 

nombre de revolucions corresponent a la seva potència màxima, es fa que giri a la 

velocitat màxima que permeti el regulador.  

Abans de prendre qualsevol mesura, el motor ha d’assolir la seva temperatura normal de 

funcionament. Repetir el procediment com a mínim dues vegades i anotar els resultats. 

El resultat de l’assaig serà el valor màxim de tots els valors presos.  

Les mesures seran correctes si en dues mesures consecutives d’un mateix costat del 

tractor, la diferència no es superior a 2 dB(A). 

Comprovació dels dispositius silenciadors 
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Si el filtre d’aire és necessari per a garantir el nivell sonor, es considera que forma part 

del dispositiu.  

El final del tub d’escapament s’instal·la de manera que eviti que els fums penetrin dins 

l’habitacle del tractor.  

Els silenciadors han de portar una referència de la seva marca i tipus, clarament llegible i 

indeleble.  

Si s’empren materials absorbents de fibra, han d’acomplir amb les següents condicions: 

- Estaran instal·lats en llocs per on no passi el gas 

- Es garantirà la permanència al seu lloc mitjançant dispositius apropiats.  

- Seran resistents a una temperatura > 20 % de la temperatura de funcionament (en 

ºC) que s’assoleix al lloc on es troben.  

 

B.7. Velocitat màxima per construcció i plataforma de càrrega 

Definir el procediment d’assaig relatiu a la velocitat màxima per construcció i les 

plataformes de càrrega dels tractors agrícoles de rodes, segons la Directiva 2009/60/CE, la 

última modificació de la qual la constitueix la Directiva 2010/62/UE.  

Objectiu 

- V-BOX 

Equips necessaris 

- Cinta mètrica  

Velocitat màxima per construcció 

Realització de l’assaig 

En el moment de la prova el tractor ha d’estar buit i en ordre de marxa, amb pneumàtics 

nous i de major radi de rodament que el constructor hagi previst per al tractor, amb la 

pressió prescrita per al seu ús en carretera.  
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La prova s’ha de realitzar sobre una base de com a mínim 100 metres de longitud, amb 

pendents màxims de l’1,5%.  

La relació de desmultiplicació ha de ser aquella amb la que s’obtingui la màxima velocitat 

del vehicle.  

Es tolera que la velocitat mesurada sobrepassi en 3 km/h el valor de la velocitat màxima 

per construcció  

Plataforma de càrrega 

Comprovar que: 

- El centre de gravetat de la plataforma està situat entre els eixos. 

- Les dimensions de la plataforma compleixen les prescripcions de la directiva (que 

estan al full d’assaig). 

- La plataforma ofereix una distribució simètrica respecte al pla mitjà longitudinal del 

tractor. 

- El pla de càrrega està a 150 cm. del terra com a màxim. 

- La plataforma no interfereix en la visibilitat del conductor ni en la col·locació de 

l’enllumenat.  

- La plataforma ha de descartar tot perill de desenganxada accidental.  

 

B.8. Retrovisors 

Definir el procediment d’assaig relatiu a la instal·lació de retrovisors en tractors agrícoles de 

rodes, segons la Directiva 74/346/CEE, la última modificació de la qual constitueix la 

Directiva 98/40/CE.  

Objectiu 

- Cinta mètrica 

Equips necessaris 

Realització de l’assaig 
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Dispositius homologats: comprovar que tots els retrovisors instal·lats al tractor estiguin 

homologats i anotar la contrasenya d’homologació. 

Fixació i vibracions dels retrovisors 

Tot retrovisor ha d’estar fixat de tal manera que no es desplaci fins al punt de modificar 

el camp de visió i que no vibri fins al punt que el conductor pugui interpretar de manera 

errònia la naturalesa de la imatge rebuda en les condicions normals de conducció del 

tractor.  

Número de retrovisors 

S’ha de comprovar que el tractor disposa del nombre mínim de retrovisors obligatoris, 

segons la següent taula.  

Retrovisors interiors Retrovisors exteriors 

Opcionals 1 obligatori al costat oposat al 
sentit de la circulació 

Taula B.3. Obligatorietat dels retrovisors 

Emplaçament dels retrovisors 

El retrovisor exterior obligatori ha de ser visible a través de la zona del parabrises 

escombrada pel neteja parabrises, o a través dels vidres laterals, si el tractor en té. Això 

es comprova estant al seient del conductor i mirant cap al retrovisor.  

Quan la vora interior dels retrovisors exteriors estigui situada a menys de 2 metres del 

terra, estant el tractor carregat, no ha de sobresortir més de 0,2 metres en relació a 

l’amplada màxima del tractor. Es comprova amb una cinta mètrica.  

Ajustament dels retrovisors 

El camp de visió del retrovisor exterior obligatori ha de ser tal que des del lloc del 

conductor es pugui veure cap enrera una part de la carretera plana fins l’horitzó i 

l’extrem de l’amplada total del tractor o conjunt del tractor-remolc. Es comprova seient al 

lloc de conducció.  
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Camp de visió 

Comprovar que el retrovisor interior sigui regulable pel conductor des de la posició de 

conducció.  

El retrovisor exterior obligatori ha de ser regulable des del lloc de conducció. El bloqueig 

en una posició determinada podrà efectuar-se des de l’exterior. Aquesta prescripció no 

és aplicable a retrovisors que, després d’haver sigut moguts per una empenta, tornin a la 

seva posició automàticament o sense necessitat d’eines.  

 

B.9. Camp de visió 

Definir el procediment d’assaig relatiu al camp de visió dels tractor agrícoles de rodes, 

segons la Directiva 2008/2/CE.  

Objectiu 

- Cinta mètrica 

Equips necessaris 

- 2 fonts lluminoses puntiformes 

La superfície de treball segueix la configuració de 

la figura adjunta (B.3.).  

Realització de l’assaig 

Els efectes d’ocultació no han de sobrepassar els 

700 mm. Per efectes d’ocultació s’entenen les 

cordes dels sectors del semicercle de visió que 

no puguin veure’s  causa d’elements de 

construcció.  

Els efectes d’ocultació produïts per elements contigus de construcció de més de 80 mm 

d’amplada s’han de disposar de manera que, entre el centre de dos d’aquestes, hi hagi una 

distància de com a mínim 2200 mm, mesurada com a corda del semicercle de visió.  

Imatge B.3. Superfície de treball per 
determinar el camp de visió.  
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No poden existir més de sis efectes d’ocultació en tota l’amplitud del semicercle de visió, ni 

més de dos en el sector de visió.  

S’autoritzen dos efectes d’ocultació per cada costat superior a 700 mm fora del sector de 

visió quan els elements de construcció no puguin ni tenir una altra forma ni estar situats de 

cap altra manera:  

- que no sobrepassin 700 mm i 1500 mm respectivament 

- o que els dos no sobrepassin 1200 mm.  

Els eventuals obstacles deguts a retrovisors autoritzats no es tenen en compte si no poden 

estar situats de cap altra manera.  

 

B.10. Dispositiu de direcció 

Definir el procediment d’assaig relatiu al dispositiu de direcció dels tractors agrícoles de 

rodes, segons la Directiva 2009/66/CE.  

Objectiu 

- Registrador o equip de presa de dades 

Equips necessaris 

- Amplificador de senyals 

- Volant dinamomètric i les seves subjeccions 

- Cinta mètrica 

- Cinta adhesiva 

- Bàscules 

- Sistema de tall de l’assistència de direcció 

- Manòmetre 
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Verificacions inicials 

Realització de l’assaig 

Mesurar la pressió dels pneumàtics del tractor amb el manòmetre i comprovar que 

correspon amb la indicada en la documentació per al cas del tractor parat i carregat. En 

cas que la pressió mesurada no correspongui amb la indicada, ajustar l’inflat dels 

pneumàtics fins a dita pressió.  

El pes del tractor ha de correspondre amb el pes màxim tècnicament admissible declarat 

pel fabricant. El repartiment de pesos per eix també ha de correspondre amb l’indicat 

Preparació del tractor (instrumentació del tractor per als assaigs d’esforç en el 

comandament de direcció)  

Col·locar el volant dinamomètric al vehicle a assajar. Alimentar l’amplificador, el 

registrador i l’equip de presa de dades.  

Obtenir la senyal del volant dinamomètric connectant-lo a l’amplificador mitjançant el 

cable de senyal, i aquest al registrador o equip de presa de dades mitjançant els cables 

pertinents.  

Determinació del lloc d’assaig 

Escollir una superfície seca en la que no s’apreciï una pendent a simple vista, amb bona 

adherència i que no rellisqui.  

Dibuixar un cercle de 12 metres de radi amb cinta mètrica i elements de marcatge, de 

manera que es puguin apreciar correctament des del lloc de conducció del vehicle. 

Prescripcions generals 

 Verificar visualment el vehicle a assajar, comprovant que: 

- El comandament de direcció és fàcil o còmode d’operar, permet un gir progressiu de 

la direcció i es correspon amb el sentit del moviment del comandament amb el canvi 

desitjat en la direcció del tractor.  

- Les transmissions són de fàcil accés per al manteniment i la comprovació.  
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- Els dispositius de direcció no porten ni transmissions elèctriques ni transmissions 

exclusivament pneumàtiques. 

- El circuit o una part d’aquest està protegit contra un excés de pressió per dispositius 

limitadors de pressió  

- Els limitadors de pressió estan ajustats per a mantenir la pressió T ≤ a la pressió 

màxima de funcionament indicada pel fabricant.  

- La resistència de les canalitzacions és igual, com a mínim, a 4 vegades la pressió T.  

- Les canalitzacions estan situades en llocs protegits per a evitar ruptures per xocs, 

estrebades o fregaments.  

Per a tractors equipats amb direcció assistida es verifica que: 

- La conducció del tractor queda assegurada en cas de fallada del varillatge hidràulic 

o pneumàtic dels dispositius especials.  

- Si la direcció no disposa d’una font d’energia pròpia, es disposarà d’un dipòsit 

d’energia i d’un dispositiu autònom que alimenti prioritàriament la direcció.  

- Quan existeixi una connexió hidràulica entre el dispositiu de direcció hidràulic i el 

dispositiu de frenat hidràulic i els dos s’alimentin de la mateixa font d’energia, l’esforç 

per a accionar el dispositiu de direcció no haurà de sobrepassar 400 N en cas de 

fallada d’un dels dos sistemes.  

- Si l’energia emprada és aire comprimit, el dipòsit d’aire comprimit estarà protegit per 

una vàlvula de tancament sense retorn.  

- Si, en condicions normals, només els dispositius especials subministrament 

l’energia, la direcció assistida disposarà d’una senyal òptica o acústica que actuarà 

quan la força sobre el comandament sigui > 250 N. 

Per a tractors equipats amb servodirecció (només s’admeten servodireccions 

hidràuliques) es verifica que:  

- Si el dispositiu especial auxiliar és una bomba o un compressor, la seva posada en 

marxa estarà lligada al moviment de les rodes del tractor i serà impossible 

desembragar-lo.  

- En cas de fallada del dispositiu especial, ha d’haver una senyal òptica o acústica que 

ho indiqui.  

- Si el dispositiu especial és pneumàtic, aquest ha d’estar equipat amb un dipòsit 

protegit per una vàlvula de tancament sense retorn.  
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Descripció dels assaigs 

Assaigs amb el mecanisme de direcció normal 

Assaigs de força sobre el comandament de direcció: és necessari instal·lar l’equip de 

mesurar forces.  

S’ha de circular de manera que el tractor quedi inscrit a l’interior d’un cercle de radi R = 

12 m a una velocitat de 10 km/h. En aquesta situació, amb el tractor traçant cercles de 

radi R, es marca la posició de la part superior del volant dinamomètric amb cinta 

adhesiva (o s’anota l’angle que ha de girar el volant). Un cop marcada aquesta posició, 

s’abandona la trajectòria circular.  

Tot seguir, es circula des d’una trajectòria recta a una velocitat de 10 km/h i s’activa 

l’equip de presa de dades (o registrador). Es gira el volant dinamomètric de manera que, 

en menys d’un temps t, la marca del volant (o angle de gir) estigui en la posició anterior. 

Passat aquest temps s’abandona la trajectòria.  

La força sobre l’extrem del volant original del vehicle ha de ser F ≤ 250 N i el temps t ≤ 5 

s.  

Aquest assaig s’ha de repetir girant a dreta i a esquerra.  

Assaigs de força amb el mecanisme de direcció en mode de fallida 

Assaig per a tractors amb direcció assistida: es provoca que falli el mecanisme de 

direcció desconnectant l’assistència i es repeteix l’assaig d’esforç sobre el comandament 

de direcció. Per a aquest assaig els nous límits permesos són d’una força sobre el volant 

F ≤ 600 N en un temps t ≤ 8 s. A més s’ha de comprovar que si, en condicions normals, 

només els dispositius especials subministrament l’energia, la direcció assistida ha de 

disposar d’una senyal òptica o acústica que actuï quan la força sobre el comandament 

sigui > 250 N. 
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Assaig per a tractors amb direcció assistida amb una única font d’energia per als sistemes 

de direcció i frenada  

Es provoca que falli el mecanisme de direcció desconnectant l’assistència i es repeteix 

l’assaig d’esforços sobre el comandament de direcció tal i com es descriu al punt 

anterior.  

Per a aquest assaig els nous límits permesos seran d’una força sobre el volant F ≤ 400 

N en un temps t ≤ 8 segons. 

Assaig per tractors amb servodirecció 

Es provoca que falli el mecanisme de direcció, desconnectant l’assistència i es repeteix 

l’assaig d’esforç sobre el comandament de direcció. 

Per a aquest assaig no és necessari mesurar la força exercida sobre el comandament 

de direcció. Només s’ha de comprovar que el tractor és capaç de realitzar les maniobres 

descrites a l’assaig d’esforços sobre el comandament de direcció. El límit de temps és 

de t ≤ 8 segons. 

Si el dispositiu especial és pneumàtic, s’ha de fer un assaig de capacitat del dipòsit 

pneumàtic del dispositiu especial auxiliar de la servodirecció, tal i com s’indica: 

Les rodes directrius del tractor no s’han de recolzar al terra. Es realitzen 7 girs complets 

d’un topall a l’altre del comandament de la direcció. Al final de l’assaig, es comprova que 

la pressió residual del dipòsit > ½ pressió de funcionament. També es pot verificar el 

número de girs que es poden realitzar abans que la pressió residual descendeixi per 

sota de la meitat de la pressió de funcionament. S’anota aquest número de girs i la 

pressió final que ha quedat al dipòsit pneumàtic.  
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B.11. Frenat 

Definir el procediment d’assaig relatiu al frenat en tractors agrícoles de rodes, segons la 

Directiva 76/432/CEE, la última modificació de la qual constitueix la Directiva 97/54/CE.  

Objectiu  

- V-box 

Equips necessaris 

- Isovac (mesura la força necessària sobre els comandaments de fre ) 

Comprovacions inicials 

Realització de l’assaig 

Els dispositius de frenat han de satisfer les següents condicions: 

- Funcionar correctament a pesar de les vibracions del tractor 

- Resistir a la corrosió i a l’envelliment 

- Les superfícies frenades han d’estar acoblades permanentment a les rodes 

- Els desgast dels frens podrà ser compensat mitjançant un sistema manual o 

automàtic. 

- Mantenir l’eficiència de frenat sense un ajust immediat, a pesar del rescalfament o 

desgast.  

A més, durant la realització de les proves de frenat, el tractor ha de complir les 

condicions: 

- Els eixos de frenat no han d’estar units als eixos frenats, si és possible. 

- El tractor ha d’estar carregat amb el seu pes màxim, amb l’eix no frenat carregat 

amb el seu pes màxim tècnicament admissible. 

- L’eix frenat s’ha d’equipar amb pneumàtics de les majors dimensions previstes pel 

fabricant.  

- Per als tractors amb totes les rodes frenades, l’eix davanter es carrega amb el seu 

pes màxim tècnicament admissible.  
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Frenat de servei. Els dispositius del frenat de servei han de complir: 

- S’ha de poder utilitzar el fre de servei mantenint com a mínim una mà sobre el volant 

- Si el fre de servei consta d’un dispositiu dret i un altre d’esquerre, s’han de poder 

unir per accionar-los amb una sola maniobra. 

- Posseir un sistema de regulació que permeti un fàcil ajust del sistema d’equilibrat de 

frens. 

- La frenada ha d’estar repartida de forma simètrica 

- Ha d’actuar sobre les rodes d’un eix com a mínim.  

- Si el frenat és en un sol eix, el diferencial no està entre el fre i la roda; si són dos els 

eixos frenats, el diferencial pot muntar-se entre el fre i la roda en un sol eix.  

- Si el frenat és un diversos eixos, tots els eixos han de reacoblar-se automàticament 

a l’utilitzar el fre. També es reacoblen en cas de fallida del dispositiu de 

reacoblament.  

Frenat d’estacionament: els dispositius han de satisfer: 

- El dispositiu de frenat ha de ser purament mecànic 

- S’ha de poder utilitzar el fre d’estacionament des del lloc del conductor.  

Dispositius de frenat amb transmissió hidràulica 

Si el tractor està equipat amb algun dispositiu de frenat amb transmissió hidràulica, 

aquesta ha de complir: 

- Els orificis d’omplert han de ser fàcilment accessibles 

- S’ha de poder controlar el nivell de reserva de líquid als dipòsits sense obrir-los 

Frens accionats a partir d’una reserva d’energia 

Tot tractor equipat amb un fre accionat a partir d’un dipòsit d’energia ha de satisfer les 

següents condicions, en cas que sigui impossible frenar amb l’eficàcia prescrita sense la 

intervenció de l’energia acumulada: 

- Portar un manòmetre instal·lat que indiqui la pressió de la reserva d’energia. 

- Constar d’un dipòsit d’alarma, òptic o acústic, que indiqui que, abans del distribuïdor, 

l’energia ha disminuït a un valor ≤ 65% del seu valor nominal. En aquesta situació 

els serveis auxiliars no podran extreure la seva energia d’aquesta reserva.  
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- El dipòsit d’alarma ha d’estar permanentment connectat al circuit. 

- En cas de parada del motor, la reserva d’energia ha de poder detenir el tractor en 

les condicions prescrites.  

Frenat d’emergència 

Si els dispositius del frenat de servei i d’estacionament tenen parts comuns o, si només 

hi ha una única font d’energia, quan no sigui la muscular del conductor, s’han de complir 

les següents condicions relatives al frenat d’emergència. 

- Han d’haver-hi dos comandaments independents entre sí, com a mínim (servei i 

estacionament) 

- En cas de fallada o ruptura del dispositiu de frenat, el frenat residual ha de complir:   

58
15.0

2

max
VVS +⋅≤

 

Smax

 V: velocitat màxima per construcció  

: distància de frenat 

A més, el frenat residual actuarà a les rodes d’ambdós costats sense que el tractor 

s’aparti de la seva trajectòria.  

Prova tipus 0 

A l’inici de la prova, la temperatura dels frens, mesurada al disc o en l’exterior del 

tambor, ha de ser inferior a 100 ºC. En cas de frens totalment incorporats o submergits 

en oli, la temperatura a l’exterior del càrter serà inferior a 50 ºC. A més, els frens no han 

d’haver-se usat durant una hora. 

La prova es realitza a la velocitat màxima per construcció del tractor i amb el motor 

desembragat.  

La distància de parada d’aquesta prova ha de complir:  
116
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2
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VVS +⋅≤  
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V: velocitat màxima per construcció 

: distància de frenada 
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La força aplicada no ha de sobrepassar el valor de 600 N en els comandaments de 

pedal i 400 N en els comandaments manuals. 

A més, l’eficàcia prescrita s’ha d’obtenir sense blocada de les rodes, sense que el tractor 

es desviï de la seva trajectòria i sense vibracions anormals.  

Per últim, aquesta prova haurà de repetir-se també amb el tractor en buit.  

Prova de tipus I 

El tractor amb càrrega es prova de manera que l’absorció de l’energia per part dels frens 

sigui equivalent a la que es produeix durant el descens d’una pendent del 10%, d’1 km 

de longitud, amb el motor desembragat i a una velocitat del 80 ± 5% de la velocitat 

màxima per construcció. 

Al final de la prova, es realitza una frenada a la velocitat màxima per construcció del 

tractor i amb el motor desembragat.  

La distància de frenat ha de complir: 







+⋅⋅≤

116
15.075.1

2

max
VVS , maxmax 60.1 SS ⋅≤  

(tipus 0, tractor carregat) 

Smax

 V: velocitat màxima per construcció 

: distància de frenat 

Igual que en la prova de tipus 0, la força aplicada no ha de sobrepassar el valor de 600 

N en els comandaments de pedal i 400 N en els comandaments manuals.  

A més, l’eficàcia prescrita s’obtindrà sense bloqueig de les rodes, sense que el tractor 

des desviï de la seva trajectòria i sense vibracions anormals.  

Prova dels dispositius de frenat d’estacionament 

El tractor en càrrega ha de poder mantenir-se detingut en una pendent ascendent o 

descendent del 18%.  

Als tractors als que s’autoritzi enganxar un o diversos remolcs, el dispositiu de frenat 

d’estacionament del tractor ha de poder mantenir-se detingut, en una pendent ascendent 
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o descendent del 12%, el tractor en buit junt amb un remolc no frenat del mateix pes (no 

superior a 3 tones). 

S’admeten dispositius de frenat d’estacionament que hagin d’accionar-se diverses 

vegades. 

Com en les proves anteriors, la força aplicada no ha de sobrepassar els 60 daN amb els 

comandaments de pedal i 40 daN en els comandaments manuals.  

Si el tractor està equipat amb frens de molla o amb frenat d’estacionament mitjançant 

bloqueig mecànic dels cilindres s’ha de realitzar com a mínim una de les proves 

complementàries. 

Prova dels frens de molla: fer les següents comprovacions: 

- Els frens de molla no s’han d’utilitzar com frens de servei 

- Una lleugera variació de la pressió de la càmera de compressió de les molles no ha 

de provocar una forta variació de la força de frenat. 

- Ha d’existir una reserva d’energia per a la càmera de compressió que no alimenti 

cap tipus d’equip; excepte si existeixen dos sistemes independents entre si que 

puguin mantenir comprimides les molles.  

- Ha de ser possible posar i deixar anar els frens tres vegades partint de la màxima 

pressió prevista a la càmera de compressió quan els frens estan ajustats al màxim. 

- La pressió a partir de la qual comencen a actuar els frens, quan aquests estan 

ajustats al màxim, no serà superior al 80% de la pressió mínima de funcionament 

normal disponible.  

- Quan la pressió disminueix al valor a partir del qual els frens es posen en moviment, 

ha d’entrar en acció un dispositiu d’alarma òptic o acústic. Aquest dispositiu pot ser 

el mateix que el dels frens amb reserva d’energia.  

- Si el tractor està autoritzat a arrossegar remolc amb frenat continu o semicontinu, el 

funcionament automàtic dels frens de molla activarà els frens del remolc. 

- En cas de fallida, s’han de poder afluixar els frens sense utilitzar el comandament 

normal. Si per això es necessita una clau o eina, aquesta ha de trobar-se a bord del 

tractor.  

Comprovacions en el bloqueig mecànic dels cilindres: han de complir-se els requisits: 
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- Quan la pressió a la càmera de bloqueig s’acosti al nivell corresponent al bloqueig 

mecànic, ha d’activar-se un dispositiu d’alarma òptic o acústic. 

- Als cilindres amb dispositiu de bloqueig mecànic, el desplaçament del pistó de fre 

s’assegurarà mitjançant dues reserves d’energia. 

- Només es poden desblocar els cilindres si es té la seguretat que el fre podrà 

accionar-se de nou. 

- En cas de fallida de la font d’energia, s’ha de preveure un dispositiu auxiliar de 

desblocada.  

 

B.12. Seient addicional 

Definir el procediment d’assaig relatiu a la instal·lació del seient addicional en tractors 

agrícoles de rodes, segons la Directiva 76/763/CEE, la última modificació de la qual 

constitueix la Directiva 2010/52/UE.  

Objectiu 

- Cinta mètrica 

Equips necessaris 

S’han de realitzar les següents comprovacions:  

Realització de l’assaig 

- El seient ha d’estar situat de manera que no suposi perill per a l’acompanyant ni 

obstaculitzi la conducció del tractor. Ha d’estar fixat sòlidament i unit de manera 

adequada amb un del elements de l’estructura.  

- El seient ha de ser suficientment resistent per a poder sostenir la càrrega de 

l’acompanyant.  

Propietats del seient:  

- 400 mm mínim d’amplada 

- 300 mm mínim de profunditat 
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- Cada seient compta amb recolzament lateral i un respatller d’una alçada mínima de 

200 mm (no s’aplicarà si l’habitacle o el marc de l’estructura antibolcada 

constitueixen el respatller).  

- Base encoixinada o elàstica.  

- Recolzament per als peus de l’acompanyant i empunyadures de subjecció 

adequades que permetin l’accés al seient i ajudin a mantenir-se.  

- Alçada lliure (distància compresa entre la vora anterior del seient i el sostre) per 

sobre de la superfície del seient ha de ser de 920 mm com a mínim. Si per 

construcció un tractor que satisfaci les exigències relatives al seient del conductor i 

la seva protecció, no pot respectar aquesta alçada, es podrà reduïr fins a 800 mm a 

condició que es prevegi un encoixinat suficient a la part del sostre situada sobre el 

seient de l’acompanyant.  

- La part superior de l’espai lliure de què disposi l’ocupant només ha d’estar limitada 

per darrere i lateralment en un radi de 300 mm com a màxim.  

- No incrementa l’amplada total del tractor.  

 

B.13. Nivell sonor intern 

Definir el procediment d’assaig relatiu al nivell sonor a l’oïda del conductor de tractors 

agrícoles de rodes, segons la Directiva 2009/76/CE. 

Objectius 

- Sonòmetre  

Equips necessaris 

- V-BOX 

- Cinta mètrica 

- Dispositiu per a la detecció del punt de referència de seients 

El tractor ha d’estar en buit: amb líquid de refrigeració, lubricants, carburant, eines i 

conductor per sense accessoris opcionals. 

Realització de l’assaig 
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Els pneumàtics inflats a la pressió d’aire prescrita pel fabricant. Els elements del tractor han 

d’estar a la temperatura normal de funcionament. 

L’assaig ha de realitzar-se en una zona lliure d’obstacles, neta, seca i amb variacions de 

nivell sonor compreses dins els límits d’error dels aparells de mesura.  

El nivell sonor ambient a l’oïda del conductor ha de ser inferior al nivell sonor del tractor en 

com a mínim 10 dB(A).  

Durant la mesura cap objecte ni superfície reflectora ha de trobar-se en a una distància 

inferior a 20 metres del vehicle.  

Determinar el punt de referència del seient: situar el punt de referència amb l’ajuda del 

dispositiu destinat a tal fi, segons les figures adjuntes (B.4.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·locar el micròfon a 250 mm del pla del seient, al costat on es registri en nivell sonor més 

elevat. Situar el centre del micròfon a 790 mm per sobre i a 150 mm per davant del punt de 

referència del seient.  

Efectuar la mesura del nivell sonor: 

Tractors amb un nivell sonor a l’oïda del conductor que no sobrepassa els 90 dB(A) 

- En tractors equipats en sèrie amb una cabina tancada i durant una primera sèrie de 

mesures, es tanquen tes les obertures. 

Imatge B.4. Dispositiu de detecció del punt de referència d’un seient.  
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- Durant la segona sèrie de mesures es deixen obertes totes les obertures, sempre 

que no ocasionen perill per a la circulació per carretera.  

- El soroll es mesura utilitzant la reacció lenta del sonòmetre sota la càrrega 

corresponent al soroll màxim amb la marxa cap endavant que permeti obtenir una 

velocitat el més pròxima possible a 7,5 km/h.  

- L’accelerador s’ha de trepitjar a fons. Es comença amb una càrrega nul·la, 

augmentant-la fins a obtenir el nivell màxim de soroll. A cada canvi de càrrega i 

abans d’efectuar la mesura s’ha de deixar passa el temps necessari per a que 

s’estabilitzi el nivell de soroll.  

- El soroll es mesura emprant la reacció lenta del sonòmetre davant la càrrega 

corresponent al soroll màxim amb qualsevol marxa diferent a la del punt anterior per 

a la que s’hagi registrat un nivell sonor superior al menys en 1 dB(A) al registrat per 

a la marxa mencionada en dit punt.  

- El soroll es mesura a la velocitat màxima per construcció del tractor sense càrrega.  

Tractors amb un nivell sonor a l’oïda del conductor que no sobrepassa els 86 dB(A) 

- El tractor ha d’efectuar un mateix recorregut com a mínim tres vegades, una mateixa 

velocitat de prova durant 10 segons com a mínim. 

- En tractors equipats en sèrie amb una cabina tancada i durant una primera sèrie de 

mesures, es tanquen totes les obertures.  

- Durant la segona sèrie de mesures es deixen obertes les obertures, sempre que no 

ocasionin cap perill per a la circulació per carretera.  

El soroll es mesura amb el règim màxim de revolucions, utilitzant la reacció lenta del 

sonòmetre, és a dir, a la velocitat que, en cas del règim nominal del motor, sigui la més 

propera a 7,5 km/h. Durant la mesura, el tractor ha de circular sense càrrega.  
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B.14. Seient del conductor 

Definir el procediment d’assaig relatiu al seient del conductor dels tractors agrícoles de 

rodes, segons la Directiva 78/764/CEE, la última modificació de la qual constitueix la 

Directiva 2006/96/CE.  

Objectius 

- Equip de mesura del punt de referència  

Equips necessaris 

- V-BOX 

- Cinta mètrica 

- Acceleròmetre  

- Banc de proves 

Els seients assajats per a cada classe de tractor només serviran per a tractors d’aquella 

mateixa classe o inferior. Les classes són:  

Realització de l’assaig 

Categoria A: 2 eixos, sense suspensió a l’eix posterior 

- Classe I: massa en < 3600 kg.   

- Classe II: 3600 ≤ massa en buit ≤ 6500 kg. 

- Classe III: massa en buit > 6500 kg.  

Categoria B: tractors no classificables a la categoria A.  

Determina el punt de referència S amb l’ajuda del dispositiu de detecció d’aquest punt (que 

ja apareix a la instrucció d’assaig de la secció B.13 del present annex).   

Prendre les mesures necessàries segons les figures adjuntes: 

- Dimensions de la superfície del seient 

- Posició i inclinació el respatller 

- Inclinació de la superfície del seient 

- Regulació del seient 
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Determinar les corbes característiques del sistema de suspensió i del camp de regulació 

en funció de la massa del conductor. Aquestes corbes s’obtenen sobre la base d’una 

prova estàtica. Aquests càlculs són necessaris si la regulació no es pot fer manualment.  

Es munta el seient sobre un banc de proves o sobre un tractor i s’aplica una càrrega. 

Determinar l’estabilitat lateral:     

- Fixar el seient al banc de proves o al tractor. Col·locar el seient al límit superior del 

camp de regulació. 

- Aplicar una càrrega de 1000 N sobre la superfície del seient o sobre el seu coixí, en 

dos punts simètrics a 150 mm a cada costat de l’eix longitudinal del seient i a 200 

mm per davant del punt S. 

- Durant aquesta aplicació, mesurar la variació de l’angle d’inclinació lateral de la 

superfície del seient en les posicions extremes de desplaçament del seient. 

Condicions generals de les proves: 

- Efectuar les proves amb dos conductors: 59 kg ± 1 kg i 98 kg ± 5 kg. 

- Per a mesurar les vibracions transmeses al conductor, col·locar l’acceleròmetre 

sobre un disc de diàmetre 250 mm ± 50 mm en el centre de la base del seient, sota 

el conductor. 

- Per a mesurar les vibracions al nivell del dispositiu de fixació del seient, s’acobla un 

acceleròmetre a prop d’aquest dispositiu en un punt que no estigui a més de 100 

mm del pla longitudinal mitjà del tractor.  

- Prendre les mesures: mitjana aritmètica dels valors efectius de l’acceleració 

ponderada del moviment vibratori del seient (awS), relació awS / awB, (awB

Comprovació de la instal·lació del seient al tractor 

 = mitjana 

aritmètica dels valors efectius de l’acceleració ponderada del moviment vibratori al 

nivell de fixació del seient) i temperatura ambient.  

- Posició còmode per a la conducció del tractor 

- Fàcil accés 

- Posició del conductor per a arribar als comandaments 

- Elements que puguin causar lesions 

- Posició de l’eix de referència 
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B.15. Instal·lació de dispositius d’enllumenat 

Definir el procediment d’assaig relatiu a la instal·lació dels dispositius d’enllumenat i 

senyalització lluminosa en tractors agrícoles de rodes, segons la Directiva 2009/61/CE.  

Objectius 

- Cinta mètrica 

Equips necessaris 

- Goniòmetre 

- Nivell 

Identificació dels dispositius d’enllumenat i senyalització  

Realització de l’assaig 

En aquest punt es tracta de comprovar que, per un costat, tots els dispositius d’enllumenat i 

senyalització lluminosa que incorpora el tractor estan degudament homologats, i, d’altra 

banda, que el tractor incorpora tots els dispositius que obliga la Directiva; així com 

identificar els dispositius opcionals que aquesta permet. Aquests dispositius obligatoris i 

opcionals varien segons la categoria el tractor a assajar i estan degudament definits al full 

d’assaig. En aquesta instrucció de treball només es dona una definició dels possibles 

dispositius que es poden trobar en un tractor per tal de facilitar la seva identificació. I 

descriu com es realitzen les mesures. El què s’ha de mesurar figura al full d’assaig.  

- Llum de carretera: destinada a il·luminar una gran distància de carretera per davant 

el tractor. Color blanc.  

- Llum d’encreuament: destinada a il·luminar una gran distància de carretera per 

davant el tractor, però sense molestar als conductors que circules en sentit contrari. 

Color blanc. 

- Llum indicadora de direcció: indica a la resta d’usuaris de la carretera que el 

conductor vol canviar de sentit cap a la dreta o l’esquerra. Color àmbar.  

- Llum de fre: indica a la resta d’usuaris de la carretera situats darrere el tractor que el 

conductor està accionant el fre de servei. Color vermell. 

- Llum de posició davantera: indica la presència del tractor vista per davant. Color 

blanc. 
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- Llum de posició darrera: indica la presència del tractor vist per darrera. Color 

vermell.  

- Llum antiboira davantera: millora la visibilitat de la carretera en cas de boira, 

tempesta, etc. Color blanc o groc. 

- Llum antiboira darrera: millora la visibilitat del tractor per darrera en cas de boira, 

tempesta, etc. Color vermell.  

- Llum de marxa enrera: il·lumina la carretera per darrera del tractor i indica a la resta 

de conductors que el tractor circula marxa enrera o està en disposició de fer-ho. 

Color blanc. 

- Senyal d’emergència: senyala el perill particular que constitueix un tractor per a la 

resta d’usuaris de la carretera, mitjançant l’accionament simultani de tots els 

indicadors de direcció del tractor. Color àmbar. 

- Llum de matrícula: il·lumina el lloc destinat a la placa posterior de matrícula i pot 

estar composada per diversos elements òptics. Color blanc.  

- Catadiòptric: indica la presència del tractor per reflexió de la llum procedent d’una 

font lluminosa externa al tractor. Color vermell.  

Preparació de l’assaig  

- Verificar que el tractor es troba en ordre de marxa i en buit. 

- Situar el tractor en una zona plana i horitzontal per a tenir referències fiables a l’hora 

d’efectuar les diferents mesures d’amplada, alçada i longitud.  

- Col·locar el tractor de manera que el seu pla longitudinal mig sigui perpendicular al 

pla definit pel terra i deixar el manillar o volant en una posició que permeti avançar al 

tractor en línia recta.  

Comprovar que la instal·lació dels dispositius d’enllumenat i senyalització lluminosa 

permet el funcionament d’aquests dispositius en condicions normals d’utilització, tenint 

en compte les vibracions a les que puguin estar sotmesos.  

Comprovar que es pugui regular fàcilment la seva orientació. Es permet la utilització 

d’eines per a efectuar aquesta regulació. 
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Verificar la igualtat de les característiques de les llums d’un mateix parell que tinguin la 

mateixa funció: simetria de muntatge, funcionament, colorimetria i fotometria.  

Comprovar que les agrupacions, combinacions i incorporacions mútues dels dispositius 

lluminosos són correctes, tenint en compta les següents definicions: 

- Llums agrupades: zones il·luminants i fonts lluminoses diferents però mateixa 

carcassa. 

- Llums combinades: zones il·luminants diferents però mateixa font lluminosa i 

mateixa carcassa.  

- Llums mútuament incorporades: mateixa carcassa, zones il·luminants total o 

parcialment comuns i fonts lluminoses diferents o una única font lluminosa que 

funciona en diferents condicions.  

Verificar que les llums intermitents són únicament indicadores de direcció o emergència.  

Comprovar que no existeix la possibilitat de veure una llum vermella o blanca per davant 

o darrera respectivament, amb l’excepció de la llum de marxa enrera i les llums de 

treball.  

Verificar l’encès simultani de les llums de posició davanteres, les llums de posició 

darreres, les llums de gàlib i la il·luminació de a placa posterior de matrícula. 

Verificar l’encès de les llums de posició, de gàlib i matrícula quan s’encenguin les llums 

de carretera, les d’encreuament, les antiboira davanteres o posteriors, excepte quan 

s’encenguin a ràfegues les llums de carretera o encreuament. 

Comprovar la fàcil visualització els testimonis lluminosos des de la posició normal de 

conducció.  

S’estableixen unes pautes comuns per a la mesura de les distàncies:  

- L’alçada màxima des del terra es mesura a partir del punt més alt de la zona 

il·luminant i de l’alçada mínima a partir del punt més baix d’aquesta zona.  

- La distància entre dues llums orientades en la mateixa direcció correspon a la 

distància entre les projeccions ortogonals, sobre un pla perpendicular als eixos de 

referència de les vores de les zones il·luminants.  
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B.16. Dispositiu de remolcat 

Definir el procediment d’assaig relatiu als dispositius de remolcat i marxa enrera en tractors 

agrícoles de rodes, segons la Directiva 79/533/CEE, la última modificació de la qual 

constitueix la Directiva 1999/58/CE.  

Objectius 

- Peu de rei 

Equips necessaris 

- Cinta mètrica 

- Cámera fotogràfica  

Dispositiu de remolc 

Realització de l’assaig 

El tractor ha d’estar equipat amb un 

dispositiu de remolc, situat a la part 

davantera, on es pugui fixar una barra o un 

cable de remolc. Aquest dispositiu ha d’estar 

equipat amb un pern d’enganxament. 

El pern d’enganxament ha d’estar proveït d’un dispositiu de retenció que li impedeixi 

sortir-se del seu lloc mentre s’utilitza. El blocatge s’ha de realitzar de forma que s’eviti la 

pèrdua de peces mòbils.  

El dispositiu de remolc ha de tenir la forma d’una mordassa de retenció i ha de respectar 

les dimensions següents segons la figura adjunta (B.5.): 

- Obertura en el centro del pern d’enganxament: 5,0
5,160+

−  mm  

- Profunditat des del centre del pern d’enganxament: 62 ± 0,5 mm 

- Diàmetre del pern d’enganxament: 30 + 1,5 mm. 

La tolerància de + 1,5 mm no és una tolerància de fabricació; ha de considerar-se com la 

desviació admissible entre perns de dissenys diferents.  

Imatge B.5. Mesures del dispositiu de 
remolc 
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Dispositiu de marxa enrera 

El tractor ha d’estar proveït d’un dispositiu de marxa enrere que ha de poder ser accionat 

des del lloc de conducció.  

 

B.17. Accés del conductor 

Definir el procediment d’assaig relatiu al camp de maniobra, mitjans d’accés al lloc de 

conductor, portes i finestretes en tractors agrícoles de rodes, segons la Directiva 

80/720/CEE, la última modificació de la qual constitueix la Directiva 2010/62/UE.  

Objectius 

- Dispositiu de detecció del punt de referència 

Equips necessaris 

- Cinta mètrica 

- Dinamòmetre 

- El·lipse 440 x 640 mm 

Camp de maniobra 

Realització de l’assaig 

Situar el punt de referència amb l’ajuda del dispositiu de detecció del punt de referència.  

Amb la cinta mètrica realitzar les mesures necessàries per a comprovar si el tractor 

assajat compleix amb les següents figures en el què respecta al camp de maniobra i al 

volant:  
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Amb el dinamòmetre i la cinta mètrica, mesurar la posició relativa entre els 

comandaments d’accionament i la força que es necessita per accionar-los.  

- Esforç per a accionar el comandament > 150 N  separació ≥ 50 mm 

- Esforç per a accionar el comandament є [80 ÷ 150 N]  separació ≥ 25 mm 

 

 

 

Imatge B.6. Mesures del camp de maniobra.  
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Imatge B.7. Mesures dels mitjans 
d’accés al lloc de conductor 

Mitjans d’accés al lloc de conductor  

Efectuar les mides necessàries segons la figura 

adjunta.  

Verificar la presència de tiradors i passamans, que 

els graons evitin relliscades i que no hi hagi 

components que puguin ocasionar ferides.  

Comprovar que les sortides d’urgència es poden 

inscriure en una el·lipse de 440 x 640 mm, el 

nombre de portes de la cabina i que les finestres i 

sortides d’urgència no presenten cap perill al 

utilitzar-les.  

 

B.18. Identificació de comandaments 

Definir el procediment d’assaig relatiu a la instal·lació, situació i identificació dels 

comandaments en tractors agrícoles de rodes, segons la Directiva 86/415/CEE, la última 

modificació de la qual constitueix la Directiva 2010/22/UE.  

Objectius 

Equips necessaris

Aquest assaig no requereix cap equip específic, doncs es tracta d’una inspecció visual.  

  

Requeriments generals 

Realització de l’assaig 

Els comandaments han de ser de fàcil accés, no oferir perills i no poden ser activats 

fàcilment de manera involuntària.  

Els símbols han de destacar clarament sobre el fons: clar sobre fosc o viceversa. 
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Els comandaments que incorpora el tractor són correctes pel que fa al format, situació, 

color i mides d’acord amb els dibuixos del corresponent full d’assaig).  

Requeriments especials 

No ha de ser possible posar el motor en marxa si aquesta operació pot provocar un 

desplaçament incontrolat del tractor.  

Si els comandaments d’arrancada i parada no estan combinats, el de parada ha de 

contrastar nítidament amb el fons i la resta de comandaments. Si està en forma de botó 

ha de ser vermell.  

Si s’instal·la un comandament de bloqueig diferencial ha de ser senyalat obligatòriament. 

Si s’instal·la un comandament d’acoblament de 3 punts s’ha de senyalitzar 

obligatòriament. El seu mecanisme d’elevació hidràulica s’ha d’accionar mitjançant 

comandaments que funcionin segons el principi d’acció continua o bé mitjançant 

comandaments que permetin una elevació limitada de manera que el seu recorregut no 

superi els 100 mm.  

No es possible posar en marxa el tractor amb la presa de força activada. 

 

B.19. Dimensions i masses remolcades 

Definir el procediment d’assaig relatiu a les dimensions i masses remolcables en tractors 

agrícoles de rodes, segons l’annex I de la Directiva 2009/144/CE, la última modificació de la 

qual constitueix la Directiva 2010/62/UE.  

Objectius 

- Cinta mètrica 

Equips necessaris 
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Per efectuar l’assaig el tractor ha d’estar: 

Realització de l’assaig 

- En buit i ordre de marxa 

- Sobre una superfície plana 

- Estacionat i amb el motor desconnectat 

- Amb els pneumàtics nous i inflats a la pressió normal indicada pel fabricant 

- Amb les portes i finestres  tancades 

- Amb el volant en posició de marxa recta 

- Sense cap dispositiu acoblat 

Dimensions a determinar: 

- Longitud del tracto ≤ 12 m 

- Amplada del tractor ≤ 2,55 m. 

- Alçada del tractor (sense prescripció)  

Massa remolcable autoritzada no excedeix de la fixada pel dispositiu de remolc sobre la 

base de l’homologació CE i/o de la massa remolcable tècnicament admissible indicada pel 

fabricant.  

 

B.20. Regulador de velocitat, protecció dels elements motors, 

les parts sortints i les rodes 

Definir el procediment d’assaig relatiu al regulador de velocitat, la protecció dels elements 

motors, de les parts sortints i de les rodes, requeriments de seguretat addicionals en relació 

amb aplicacions especials i manual d’instruccions en tractors agrícoles de rodes, segons 

l’annex II de la Directiva 2009/144/CE, la última modificació de la qual constitueix la 

Directiva 2010/62/UE.  

Objectius 
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- V-Box 

Equips necessaris 

- Cinta mètrica  

Regulador de velocitat 

Realització de l’assaig 

Realitzar l’assaig de velocitat per a verificar que es compleix amb les exigències de la 

directiva 2009/60/CE relativa a la velocitat màxima per construcció, prenent diferents 

mesures de velocitat i comprovant que la velocitat mesurada no difereix en més de 3 

km/h amb la velocitat de disseny declarada.   

Protecció dels elements motors, les parts sortints i les rodes 

Verificar visualment la presència dels elements de protecció: capós, cobertes, fixació al 

tractor, enganxalls,... segons el full d’assaig.  

Si el tractor s’usa en condicions que puguin suposar algun risc de contacte amb 

substàncies perilloses, s’hauran de tenir en compte els requeriments de la norma EN-

15695-1:2009. 

 

B.21. Parabrises i altres vidres 

Definir el procediment d’assaig relatiu a la instal·lació de parabrises i altres vidres dels 

tractors agrícoles de rodes, segons l’annex III de la Directiva 2009/144/CE, la última 

modificació de la qual constitueix la Directiva 2010/62/UE.  

Objectius 

- Dispositiu de detecció del punt de referència 

Equips necessaris  

- Cinta mètrica 

- Dinamòmetre 
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Condicions d’instal·lació 

Realització de l’assaig 

S’ha d’efectuar una inspecció visual per comprovar que els vidres estan instal·lats de tal 

manera que en les condicions d’ús normal del vehicle, romanguin en la seva posició, 

permeten visibilitat i ofereixen protecció als ocupants del vehicle.  

Comprovar que els vidres porten gravada la seva contrasenya d’homologació i, si 

procedeix, els símbols addicionals corresponents, indicats al full d’assaig. Verificar que la 

marca del vidre coincideix amb l’establert en el seu respectiu certificat d’homologació.  

Parabrises 

Comprovar amb el certificat d’homologació del parabrises que té un índex de transmissió 

de la llum no inferior al 75%.  

Verificar amb el certificat d’homologació del parabrises que aquest ha estat homologat 

per al vehicle en que s’instal·la.  

Visió frontal del conductor 

Comprovar amb els certificats d’homologació corresponents que els vidres que 

asseguren la visió frontal del conductor tenen un índex de transmissió de la llum regular 

en tota la seva superfície i no inferior al 70%.  

Els vidres plàstics ha d’estar homologats amb la marca addicional /B.  

Altres vidres: es permeten índex de transmissió de la llum inferiors al 70% en els vidres que 

no assegurin la visió frontal del conductor sempre i quan estiguin homologats amb la marca 

addicional V.  
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B.22. Enganxalls mecànics entre tractors i remolcs i càrrega 

vertical sobre el punt de tracció 

Definir el procediment d’assaig relatiu als enganxalls mecànics entre tractors agrícoles i els 

seus remolcs, segons l’annex IV de la Directiva 2009/144/CE, la última modificació de la 

qual constitueix la directiva 2010/62/UE.  

Objectius 

- Cinta mètrica 

Equips necessaris 

- Bàscula 

Càrrega vertical en el punt d’enganxall (S) 

Realització de l’assaig 

L’estableix el constructor a condició que no sigui superior a 3 tones. A més, s’ha de 

comprovar: 

- S ≤ a la càrrega de recolzament tècnicament admissible indicada pel constructor del 

tractor.  

- S ≤ a la càrrega de recolzament fixada pel dispositiu de remolc.  

La càrrega transmesa per les rodes davanteres a la carretera no ha de ser inferior al 

20% del pes en buit del tractor.  

Alçada del dispositiu d’enganxament (h) per sobre del terra 

Comprovar que tots els tractors d’una massa en càrrega superior a 2,5 tones compten 

amb un dispositiu d’enganxament que compleixi:  
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Essent:  

- mt

- m

: massa del tractor  

1t

- m

: massa del tractor amb la massa de llast sobre l’eix davanter  

a

- m

: massa sobre l’eix davanter del tractor en buit.   

1a

- l: batalla del tractor  

: massa sobre l’eix davanter del tractor amb la massa de llast sobre l’eix 

davanter.   

- S: càrrega estàtica vertical en el punt d’enganxall  

- c: distància entre el centre de referència de l’enganxall mecànic i el pla vertical que 

passa per l’eix de les rodes posteriors del tractor. 

- Prendre nota de totes les dades necessàries per a efectuar la comprovació. 

Comprovar que l’enganxall porta les següents inscripcions de forma indeleble:  

- Marca de fàbrica o comercial 

- Marca d’homologació  

- Càrrega vertical en el punt d’enganxament 

Comprovar que l’enganxall va equipat amb les seves instruccions de muntatge.  

 

Imatge B.8. Mides del tractor segons l’annex IV de la Directiva 2009/144.  



Procediment d’homologació de tractors agrícoles  Pàg. 53 

 

B.23. Emplaçament i forma de col·locació de les plaques i 

inscripcions reglamentaries del tractor 

Definir el procediment d’assaig relatiu a l’emplaçament i forma de col·locació de les plaques 

i inscripcions reglamentaries en tractors agrícoles de rodes, segons l’annex V de la 

Directiva 2009/144/CE, la última modificació de la qual constitueix la Directiva 2010/62/UE.  

Objectius 

- Peu de rei 

Equips necessaris 

- Càmera fotogràfica 

Placa del fabricant: identificar la placa del fabricant del tractor i comprovar que: 

Realització de l’assaig 

Es col·loca en un lloc del tractor visible i de fàcil accés 

Està fixada sòlidament a una peça que, en condicions normals, no serà substituïda al 

llarg de la vida útil del tractor.  

És fàcilment llegible i indeleble 

Disposa de com a mínim, les següents indicacions: 

- Nom del fabricant 

- Tipus de tractor (i variant i versió si és necessari) 

- Número d’homologació 

- Número d’identificació del tractor (número VIN) 

- Valors extrems de la massa màxima autoritzada en funció dels pneumàtics.  

- Valors extrems de les masses màximes autoritzades per eix en funció dels 

pneumàtics. 

- Massa remolcable tècnicament admissible en funció dels pneumàtics.  

Observació: el número d’homologació no serà precís en el moment de l’homologació de 

la instal·lació de les plaques i inscripcions reglamentàries. Les dades mínimes han 
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d’estar situades dins un rectangle clarament definit, on constaran només aquestes 

dades. Tot i així, poden haver indicacions suplementàries sota o al costat d’aquest 

rectangle.  

Nombre d’identificació del tractor (número VIN) 

Comprovar que el número d’identificació del tractor compleix els següents requisits:  

- Figura a la placa del fabricant 

- Està marca al bastidor o estructura anàloga de manera que no pugui ser esborrat o 

alterat (normalment marcat per troquelat o perforació) 

- Està col·locat en un lloc visible i de fàcil accés a la part anterior dreta del tractor 

- Està inscrit en una sola línia: per motius tècnics pot estar indicat en dues línies 

sempre que al principi i al final de cada línia estigui delimitat per un caràcter que no 

sigui un número aràbic, no sigui una lletra llatina majúscula i que no pugui 

confondre’s amb aquests caràcters.  

- No existeixen espais entre els caràcters.   

Comprovar que totes les inscripcions estan formades per caràcters llatins i nombres 

aràbics. En particular han de constar en majúscules el nom del fabricant i el número 

d’identificació,  

Verificar que al número d’identificació no existeixen els caràcters I, O, Q, guions, asteriscs 

ni altres signes particulars.   

Comprovar que les lletres i números del número d’identificació tenen, com a mínim, les 

dimensions de 4 mm en la placa del fabricant i 7 mm en el bastidor, o estructura anàloga. 
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B.24. Comandament de frenat dels vehicles remolcats i 

acoblament de fre entre el vehicle tractor i els vehicles 

remolcats 

Definir el procediment d’assaig relatiu al comandament de frenat dels vehicles remolcats i 

acoblament de fre entre el vehicle tractor i els vehicles remolcats, segons l’annex VI de la 

Directiva 2009/144/CE, la última modificació de la qual constitueix la Directiva 2010/62/UE.  

Objectius 

- Manòmetre  

Equips necessaris 

Comprovar visualment o amb l’ajuda del manòmetre si el tractor està proveït d’un 

comandament de frenat. En cas afirmatiu aquest haurà de ser manual o accionat per un 

pedal, moderable, maniobrable des del punt de conducció i no ha d’estar influït per les 

maniobres que puguin efectuar-se sobre altres dispositius.  

Realització de l’assaig 

En cas d’avaria o de funcionament defectuós de la instal·lació de frenat del vehicle 

remolcat, així com en el cas de ruptura de l’enganxall, no queda pertorbat el funcionament 

del vehicle tractor.  

Si l’acoblament entre el tractor i el vehicle remolcat és hidràulic: 

- Ha de ser del tipus de conducte únic 

- El seu acoblament ha de complir la norma ISO 5676/83.  

- El mascle de l’acoblament ha d’estar instal·lat en el vehicle tractor. 

- L’acció sobre el comandament ha de permetre transmetre al cap d’acoblament una 

pressió nul·la en la posició de repòs del comandament, el valor del qual ha d’estar 

comprès entre 10 i 15 MPa.  

- La font d’energia no ha de poder desconnectar-se del motor.  

Si l’acoblament entre el tractor i el vehicle remolcat és pneumàtic:  
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- Ha de ser de doble conducte: automàtic i de fre directe que actuï mitjançant 

increment de pressió. 

- El cap d’acoblament ha de complir la norma ISO 1728/80. 

- L’acció sobre el comandament ha de permetre transmetre al cap d’acoblament una 

pressió d’entre 0,65 y 0,8 MPa.  

 

B.25. Contaminació motors dièsel 

Definir el procediment d’assaig relatiu a la instal·lació de motors destinats a propulsar 

tractors agrícoles e rodes que emetin gasos i partícules contaminants, segons la Directiva 

2000/25/CE, la última modificació de la qual constitueix la directiva 2010/62/UE.   

Objectius 

- Manòmetre 

Equips necessaris 

- Cinta mètrica 

- Banc 

L’assaig d’instal·lació en el vehicle ha de complir les següents característiques: 

Realització de l’assaig 

- La depressió a l’entrada d’aire no ha d’excedir l’especificada a l’homologació del 

motor.  

- La contrapressió d’escapament no ha d’excedir l’especificada en l’homologació del 

motor. 
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