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0 ALGEMEEN

Deze richtlijn is uitgegeven door Hoofd Spoorwegveiligheid, conform de taakstelling door
de Overheid. Een richtlijn is uitvoeringsregelgeving van het RRV en is regelend van
karakter, d.w.z.: als men de richtlijn aanhoudt bereikt men het doel. Men mag van de
richtlijn afwijken, maar is er dan zélf voor verantwoordelijk dat het gestelde doel wordt
bereikt, hetgeen vooraf aan de invoering aan RnV moet worden aangetoond.

0.1 Verificatie en autorisatie

Middels zijn paraaf geeft de richtlijnbeheerder te kennen dat deze richtlijn volgens de eisen
van het kwaliteitssysteem van Railned Spoorwegveiligheid tot stand is gekomen en wordt
beheerd.
Middels zijn paraaf heeft Hoofd Spoorwegveiligheid deze richtlijn vastgesteld en
aangegeven akkoord te gaan met de vrijgave ervan.

Functie en naam Datum Paraaf

Verificatie
Richtlijnbeheerder:
Ing. J.P.J.M. van den Hout

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
Drs. W.A Vriesendorp

0.2 Doel en functie

Treinen moeten zodanig beremd zijn dat ze kunnen stoppen binnen de voor dat baanvak en
die snelheid geldende remweg. De reguliere wijze van bepalen of een trein voldoende is
beremd wordt in deze richtlijn beschreven, eveneens worden de daarbij geldende
remtabellen gegeven. De beremmingseisen  die gelden in tunnels en op raccordementen
worden gegeven. De stand van krukken en kranen met betrekking tot de beremming
worden voorgeschreven.
Beschrijving van de soorten remproeven, de methode van het remproefnemen en de
frequentie waarin dit gebeurt.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied

Deze richtlijn geldt voor alle treinen die op het nationale spoorwegnet vervoerd worden.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een richtlijn als bedoeld in RRV, hoofdstuk I (algemene bepalingen).
Deze richtlijn geeft een nadere uitwerking van het RRV, hoofdstuk IV (Materieel) en
hoofdstuk VI (Vervoersproces).
Reglement Dienst Hoofd- en Lokaalspoorwegen (RDHL)

0.5 Inwerkingtreding

Dit is de 2e versie van deze RnV-richtlijn. Het vervangt de 1e versie van 1 september 1998.
Bij de toepassing van deze richtlijn dient te worden nagegaan, of dit de laatst geldende
versie is. Het versienummer van een RnV-normblad of RnV-richtlijn is vermeld op het
voorblad en in de voettekst van dat normblad of richtlijn.
De laatst geldende versie is vermeld in een register dat verkrijgbaar is bij Railned
Spoorwegveiligheid en dat tevens is in te zien op internet:
www.railned.nl/veiligheidsreglementering/normbladenregister.htm.
Deze versie van deze richtlijn treedt op 01 januari 2001 in werking.
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0.6 Definities

Grote remproef
Remproef waarbij vanuit een centraal bedienpunt wordt nagegaan of alle in een trein
aanwezige remkrachtbronnen functioneren en de luchtlekkages binnen gestelde grenzen
liggen.

Kleine remproef
Remproef waarbij wordt nagegaan of de treinrem functioneert en te sturen is vanuit het
bedienpunt.

Remgewicht
Het remgewicht van de trein is een optelling van de remgewichten van alle voertuigen
waarvan de rem in werking is. Het remgewicht is vermeld op de voertuigen. Voor nadere
informatie over het vaststellen van het remgewicht zie Bijlage 1.

Rempercentage
In de remtabellen is aangegeven wat het vereiste rempercentage moet zijn om een
bepaalde snelheid te kunnen rijden.

Raccordement
Spoorweg die niet bestemd is voor openbaar vervoer en die aansluit aan een openbare
spoorweg.

Treingewicht
Het treingewicht is een optelling van de gewichten van alle voertuigen. Voor nadere
informatie over het vaststellen van het treingewicht zie Bijlage 1.

Voorspanlocomotief
Een voorspanlocomotief is de voor de trekkende locomotief of trekkende locomotieven
geplaatste locomotief of een aantal multiple geschakelde locomotieven, die door een
afzonderlijke machinist wordt bediend.

0.7 Afwijken van de richtlijn en nadere beslissingen

Afwijken van deze richtlijn is mogelijk nadat vooraf aan Hoofd Spoorwegveiligheid is
aangetoond dat de daarvoor in de plaats komende methodiek van bepaling van de
beremming, beremming in tunnels en op raccordementen en rembeproeving of frequentie
minstens de gelijke zekerheid biedt op correct beremde treinen als volgens de methode en
frequentie in deze richtlijn.
Over zaken, waarover deze richtlijn geen uitsluitsel geeft, zal Hoofd Spoorwegveiligheid
beslissen.

0.8 Distributie

Een origineel exemplaar van dit normblad wordt standaard verstrekt aan de directie en de
spoorwegveiligheidskundige van:
Railned
NS Railinfrabeheer
NS Verkeersleiding
Vervoerders
NS Opleidingen

Verstrekking van kopieën van dit RnV-normblad dient binnen bovengenoemde organisaties
op een beheerste wijze plaats te vinden door en onder verantwoordelijkheid van de
betreffende directie.
Verstrekking van kopieën aan opdrachtnemers van deze organisaties dient op een
beheerste wijze plaats te vinden door en onder verantwoordelijkheid van de directie van de
betreffende opdrachtgever.



RnV-RICHTLIJN  M-007 / Versie 2.0  / Uitgiftedatum 6 november 2000
 

Pagina 5 van 14

Railned Spoorwegveiligheid
Centrale Staf

Verstrekking van kopieën aan directies van niet hierboven genoemde organisaties vindt
plaats op aanvraag bij de normbeheerder (zie voorblad).
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1 DE RICHTLIJN

1.1 Remproef

Het doel van de remproef is vaststellen of alle remmen werken. Er zijn 2 soorten
remproeven:
− de grote remproef;
− de kleine remproef.

De remproefnemer meldt de machinist dat de remproef geslaagd is. Hij doet dit:
− mondeling; óf
− met het sein 'remmen in orde'; óf
− schriftelijk.

1.1.1 Algemeen
Bij remsystemen waarbij tijdens de normale bediening geen sturing door de treinleiding
plaatsvindt, stelt de vervoerder aanvullende regels vast voor de uitvoering van de remproef.
De vervoerder stelt regels vast voor het beproeven van overige remvormen zoals de
magneetrem en de elektrodynamische remmen.

1.1.2 Grote remproef
De grote remproef wordt genomen:
− bij treinstellen en trek-duweenheden:

∗ tijdens de dagelijkse controle; óf
∗ voordat het materieel zijn dienst begint, als de dagelijkse controlekaart of het model

'grote remproef geslaagd' niet is afgetekend;
-- bij losse locomotieven, tijdens de dagelijkse controle;
− bij getrokken reizigerstreinen, voor aanvang dienst;
− bij goederentreinen:

∗ bij stilstand langer dan 24 uur
∗ na het samenstellen, als de trein uit meer dan 2 treindelen werd samengesteld
∗ na het samenstellen, als bij de afzonderlijke delen (2 of meer) nog geen grote

remproef is genomen
∗ waar de vervoerder dit voorschrijft.

Een treindeel is een groep voertuigen, die uit een andere trein komt en daar al een grote
remproef heeft gehad (niet langer dan 24 uur geleden).

Bij de grote remproef controleert de remproefnemer of:
− alle remmen aanslaan en weer lossen;
− de kranen in de juiste stand staan;
− de voertuigen op de juiste wijze zijn doorverbonden.

De remhandelbediener neemt de lekkageproef en controleert:
− per minuut mag het luchtverlies maximaal bedragen bij:

∗ goederentreinen binnenland: 0,50 bar
∗ reizigerstreinen en internationale goederentreinen: 0,25 bar;

− bij de vooroplopende, bediende krachtvoertuigen of:
∗ alle remmen aanslaan en weer lossen
∗ de krukken en kranen in de juiste stand staan
∗ de voertuigen op de juiste wijze zijn doorverbonden.
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1.1.3 Kleine remproef
De kleine remproef wordt genomen als:
− bij de grote remproef een andere remkraan is gebruikt dan die tijdens de rit moet

worden bediend; óf
− de trein langer dan 2 uur heeft stilgestaan; óf
− andere rijtuigen of wagens zijn uitgezet/bijgeplaatst (niet bij afhaken); óf
− een loc-wisseling heeft plaatsgevonden; óf
− de rijrichting verandert; óf
− de treinleiding verbroken was; óf
− het materieel aan de dienst begint; óf
− de machinist er om vraagt.

Bij de kleine remproef controleert de remhandelbedienaar of met het remhandel dat tijdens
de rit wordt bediend, de remmen in werking kunnen worden gesteld. De
remhandelbedienaar controleert bij de vooroplopende, bediende krachtvoertuigen het
aanslaan en lossen van de remmen.

Bij treinstellen en trek-duweenheden controleert de remproefnemer het aanslaan en lossen
van de remmen van het:
− draaistel onder de bediende cabine, na splitsen en kopmaken; óf
− eerste draaistel achter de combinatie, na combineren.

Na het bijplaatsen of afrangeren van een voorspanlocomotief controleert de remproefnemer
het aanslaan en lossen van de remmen van de eerste as van het eerste voertuig achter de
locomotief of locomotieven.

In de overige gevallen, indien een kleine remproef is voorgeschreven, controleert de
remproefnemer het aanslaan en lossen van de remmen bij de laatste as van de trein.

1.2 Berekening rempercentage

Het berekenen van het rempercentage geschiedt volgens de volgende formule:

       Remgewicht van de trein x 100
= . . . %

Treingewicht

De gevonden uitkomst moet naar beneden worden afgerond op hele procenten.

Een trein is voldoende beremd als het aanwezige rempercentage gelijk is aan of hoger is
dan het rempercentage vereist bij de inhaalsnelheid.

De machinist moet weten dat zijn trein voldoende beremd is. De machinist van een
goederentrein krijgt deze gegevens op het beremmingsstaatje.

1.3 Remtabellen

Op het nationale spoorwegnet (met uitzondering van raccordementen, zie daarvoor punt
1.5) is een trein voldoende beremd als aan de beremmingseisen volgens de remtabellen
wordt voldaan.
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Remtabel:
− 1, geldt voor alle baanvakken met uitzondering van de baanvakken genoemd bij

remtabel 2;
− 2, geldt voor de baanvakken: Nuth - Haanrade en Heerlen - Schin op Geul.

Remtabel: 1.11) 1.22) 1.33) 1.44) 2.11) 2.22) 2.33) 2.44) Snelheid
in km/h:

30 30 30 30 39 39 39 39 30

30 30 30 30 46 46 46 46 35

30 30 30 30 54 54 54 54 40

30 30 30 30 54 54 54 54 45

30 30 30 30 54 54 54 54 50

36 36 36 36 54 54 54 54 55

46 46 46 46 56 56 56 56 60

46 46 46 46 56 56 56 56 65

Rem- 46 46 46 46 56 56 56 56 70

percentage 46 46 46 46 56 56 56 56 75

in % 54 54 54 54 65 65 65 65 80

54 54 54 54 65 69 72 72 85

55 55 55 55 65 69 72 72 90

56 59 62 63 69 73 76 76 95

65 69 72 -- 75 79 83 -- 100

69 73 76 -- -- -- -- -- 105

76 80 84 -- -- -- -- -- 110

83 88 92 -- -- -- -- -- 115

91 96 100 -- -- -- -- -- 120

102 -- -- -- -- -- -- -- 125

113 -- -- -- -- -- -- -- 130

113 -- -- -- -- -- -- -- 135

119 -- -- -- -- -- -- -- 140

129 -- -- -- -- -- -- -- 145

139 -- -- -- -- -- -- -- 150

149 -- -- -- -- -- -- -- 155

160 -- -- -- -- -- -- -- 160
1) Geldt voor alle treinen uitgezonderd de hieronder genoemde treinen.
2) Geldt voor goederentreinen met de rem in de stand 'P' en een treinlengte (exclusief de

vooroplopende krachtvoertuigen) van > 500 meter en ≤ 600 meter.
3) Geldt voor goederentreinen met de rem in de stand 'P' en een treinlengte (exclusief de

vooroplopende krachtvoertuigen) van > 600 meter en ≤ 700 meter.
4) Geldt voor goederentreinen met de rem in de stand 'G' (ongeacht treinlengte).
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1.4 Beremming in tunnels

Goederentreinen
Voor het rijden in de Hemtunnel, de Velsertunnel en de Willemstunnel geldt dat het
rempercentage minimaal 54% moet zijn.

Werktreinen
Voor werktreinen moet remtabel 2.4 worden toegepast in:
− de Hemtunnel;
− de Velsertunnel;
− de Willemstunnel;

1.5 Beremming op raccordementen

Voor de beremming op raccordementen kunnen aparte richtlijnen gelden. Voor
raccordementen:
− met baanvakbeveiliging, gelden de regels zoals beschreven in de punten 1.2 en 1.3;
− zonder baanvakbeveiliging, gelden regels zoals hierna beschreven.

1.5.1 Remweg
De remweg voor een raccordementstrein mag maximaal 400 meter bedragen. Op
straatsporen en op plaatsen waar ten hoogste 10 km/h mag worden gereden, geldt een
maximum remweg van 100 meter.

1.5.2 Raccordementstreinen met doorgaand zelfwerkend remsysteem
Raccordementstreinen moeten alle remmen in dienst hebben. Afwijken mag alleen als aan
de onderstaande tabellen wordt voldaan.

Raccordementstreinen waarmee reizigers worden vervoerd

Stand rem van de
voertuigen:

Minimum aantal te
beremmen assen:

Maximum aantal
voertuigen:

Snelheid:

P de helft1) van het totaal 15 ≤ 15 km/h

1) Bij de berekening, afronden naar boven op hele assen.
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Raccordementstreinen waarmee geen reizigers worden vervoerd

Maximum

Snelheid

Stand van de rem Aantal

te beremmen assen

Treinsamenstelling

Kracht-

voertuigen

Overige

Voertuigen

G G De helft1) van het totaal Geen beperking op basis van
beremming

P G De helft1) van het totaal Maximaal 15 voertuigen

(exclusief krachtvoertuig)

30 km/h

P of G2) P Op 1 wagen na alle assen Maximum treingewicht: 1600
ton

Maximum treinlengte: 700
meter

(exclusief krachtvoertuig)

1) Bij de berekening, afronden naar boven op hele assen.
2) Voor bepaling P of G zie 1.6

Uitzondering:
Raccordementstreinen alleen beremd door het krachtvoertuig
Voor raccordementstreinen die alleen worden beremd door het krachtvoertuig gelden de
volgende bepalingen:
− geen reizigersvervoer;
− rijden met een maximumsnelheid van 15 km/h;
− de locomotief moet geremd worden met de rangeerrem (directe rem).

1.6 Krukken en kranen

1.6.1 P/G- kraan bij reizigerstreinen en losse locomotieven
De P/G- kraan bij reizigerstreinen en losse locomotieven moet in de stand 'P' worden
gesteld.

1.6.2 P/G- kraan bij goederentreinen
De P/G-kranen bij goederentreinen moeten volgens de onderstaande tabellen (A of B)
worden ingesteld. Met de in deze tabellen genoemde term 'krachtvoertuigen' wordt
bedoeld de krachtvoertuigen die:
− voorop rijden in de trein;
− tractie leveren;
− hun ingestelde ('P' of 'G') remcapaciteit volledig kunnen benutten;
− in plaats van 'P' zijn toegelaten in de stand 'P+E' (“E” staat voor

Elektrodynamischerem).

De vervoerder schrijft het stellen van de kranen in de stand P of G voor.
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Tabel A: Treinen met een inhaalsnelheid tot en met 95 km/h

Treingewicht

(exclusief
krachtvoertuigen)

tot 600 ton Van 600 tot 1600 ton vanaf 1600 ton

Treinlengte

(exclusief
krachtvoertuigen)

Tot 700 m Vanaf 700 m tot 700 m Vanaf 700 m niet van
toepassing

Stand P/G kraan

voertuigen

of P of G G of P of G G G

Stand P/G kraan

krachtvoertuigen

of P of G G G G of P of G

Tabel B: Treinen met een inhaalsnelheid van meer dan 95 km/h

Treingewicht

(exclusief
krachtvoertuigen)

tot 600 ton Van 600 tot 1600 ton Vanaf 1600 ton

Treinlengte

(exclusief
krachtvoertuigen)

Tot 700 m Vanaf 700 m tot 700 m Vanaf 700 m niet toegestaan

Stand P/G kraan

voertuigen

P Niet
toegestaan

P niet
toegestaan

niet toegestaan

Stand P/G kraan

krachtvoertuigen

of P of G niet
toegestaan

G niet
toegestaan

niet toegestaan

Uitzonderingen op tabellen A en B:
Uitzonderingen op de tabellen A en B zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
− na toestemming van de materieelfunctionaris van de vervoerder, mogen in

goederentreinen in de stand 'P' 10% van de voertuigen (met een maximum van 5) in
de stand 'G' rijden. Het totaal van het op deze voertuigen aangegeven remgewicht
moet met 20% worden verlaagd (de uitkomst moet naar beneden worden afgerond).
Deze verlaging geldt niet voor krachtvoertuigen. De voertuigen moeten direct achter
het krachtvoertuig zitten;

− als er in goederentreinen met de remmen in de stand 'G' voertuigen worden vervoerd
die niet in de stand 'G' kunnen worden gesteld, moeten de remmen van deze
voertuigen worden afgesloten. Er mogen maximaal 3 van deze voertuigen in een trein
worden vervoerd. Deze voertuigen mogen niet worden voorzien van het plakbriefje
'onbruikbare rem'.

1.6.3 Verstelkruk leeg/beladen
De verstelkruk leeg/beladen moet op ‘leeg’ worden gesteld, als:
− het gewicht van voertuig + lading lager is dan het verstelgewicht; óf
− het gewicht van voertuig + lading onbekend is; óf
− een aangenomen ladinggewicht is voorgeschreven (d.w.z. het ladinggewicht is niet

gemeten of op een andere wijze vastgesteld).
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Bijlage 1  Nadere informatie over vaststellen trein- en remgewichten

Vaststellen treingewicht

Algemeen
Voor het vaststellen van het treingewicht moeten de gewichten van alle voertuigen (ook
van het krachtvoertuig) worden samengeteld. Als gewicht van een voertuig wordt voor
leeg materieel en krachtvoertuigen het eigengewicht aangehouden en voor beladen
materieel het totaalgewicht.

Onder beladen wordt in dit verband ook verstaan 'niet afgesloten voor reizigers'. Het
eigengewicht is op elk voertuig aangegeven.

Vaststellen totaalgewicht bij reizigerstreinen
Het totaalgewicht is op de meeste rijtuigen aangegeven (of anders in de indienststellings-
aanschrijving of materieelgids). Is dit niet het geval, dan moet het eigengewicht worden
vermeerderd met voor:
- een restauratierijtuig of buffetrijtuig, 0 ton;
- een slaaprijtuig, 2 ton;
- een rijtuig met restauratie-afdeling (type RD, AR of BR), 2 ton;
- een zitrijtuig 1e klasse, 4 ton;
- een ligrijtuig 1e klasse, 4 ton;
- een rijtuig 2e klasse met 80 of meer zitplaatsen, 6 ton;
- de overige rijtuig-soorten, 5 ton;
- dubbeldek-autowagens beladen met 1 of meer auto's en rijdende in

autoslaaptreinen: het eigen-gewicht vermeerderd met 1 ton per auto (inclusief het
eventueel bijbehorende aanhangwagentje).

Als een rijtuig 'leeg' wordt vervoerd in een reizigerstrein, mag slechts dan het eigen
gewicht worden aangehouden als het rijtuig afgesloten is.

Vaststellen totaalgewicht bij goederentreinen
Op wagens kan, door de grote gewichtsverschillen van de ladingen, nooit een
totaalgewicht worden aangegeven. Het bepalen van het totaalgewicht van een wagen
moet steeds gebeuren door het samentellen van het eigengewicht van de wagen en het
gewicht van de op dat moment in de wagen aanwezige lading. Het ladinggewicht van een
beladen goederenwagen is vermeld op het plakbriefje. Ontbreekt het plakbriefje of is op het
plakbriefje geen ladinggewicht vermeld, dan moet het ladinggewicht worden vastgesteld
aan de hand van andere gegevens zoals bijvoorbeeld de vrachtbrief-gegevens. Per voertuig
worden het eigengewicht en het ladinggewicht opgeteld en daarna op hele tonnen
afgerond als volgt:
- 0,5 ton of meer, naar boven;
- minder dan 0,5 ton, naar beneden.

Is het niet mogelijk het werkelijke ladinggewicht vast te stellen, dan moet het maximum
draagvermogen van de wagen als ladinggewicht worden aangehouden.
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Vaststellen remgewicht

Algemeen
Het remgewicht wordt vastgesteld door het samentellen van de remgewichten van de
voertuigen (inclusief het krachtvoertuig). Remgewichten van voertuigen waarvan de rem is
afgesloten of die niet zijn aangesloten op de luchtleiding, moeten buiten beschouwing
blijven.

Uitzonderingen
Is het remgewicht niet leesbaar aangegeven, dan moet als remgewicht worden
aangehouden:
- het eigen gewicht van het voertuig; of
- het remgewicht zoals vermeld in de indienststellingsaanschrijving of materieelgids.

Als van een rijtuig de rem van één draaistel buiten werking is, moet als totaal aanwezig
remgewicht van het rijtuig worden aangehouden:
- de helft van het op de rijtuigbak of stelbak, aangegeven remgewicht; of
- het op het draaistel, waarvan de rem nog wel in werking is, aangegeven

remgewicht.

Als de hogedrukrem van een voertuig dat niet voorzien is van een verstelkruk R-P uitvalt,
moet als remgewicht worden aangehouden het eigen gewicht van het voertuig.

Als van een rijtuig de hogedrukrem van één draaistel is afgesloten, moet van dit draaistel
het achter P vermelde remgewicht worden aangehouden; van het andere draaistel moet het
achter R vermelde remgewicht worden aangehouden.

Als van een rijtuig de automatische lastafremming van één draaistel defect is, moet worden
gehandeld alsof de automatische lastafremming van het gehele rijtuig defect is. Als van
een rijtuig met automatische lastafremming de luchttoevoer naar de luchtveren van één
draaistel is afgesloten, moet worden gehandeld alsof de automatische lastafremming van
het gehele rijtuig defect is;
ongeacht of dit een rijtuig betreft waarvan de lastafhankelijke sturing van de remkracht
wordt afgeleid van één draaistel of van beide draaistellen.

Op rijtuigen met automatische lastafremming zijn de remgewichten in de stand 'leeg' niet
vermeld. Als van een dergelijk rijtuig de automatische lastafremming defect is, terwijl het
wel voor reizigers toegankelijk is, moet als remgewicht het eigen gewicht van het rijtuig
worden aangehouden.

Als een rijtuig met automatische lastafremming leeg wordt vervoerd, moet het op het rijtuig
vermelde remgewicht worden aangehouden. Als gewicht van het rijtuig moet in dat geval
in plaats van het eigengewicht het totaalgewicht in rekening worden gebracht.

Een rijtuig, voorzien van een magneetrem, mag met de verstelkruk in stand R + Mg rijden.
Als remgewicht moet echter het remgewicht van de stand R worden aangehouden.

Als zich in een trein, bestaande uit ten hoogste 32 assen (exclusief het krachtvoertuig),
één of meer rijtuigen bevinden waarop, behalve in wit of zwart, het remgewicht ook in
rood is aangegeven, moet dit laatste remgewicht worden aangehouden, ongeacht of de
snelremversnellingsinrichting functioneert. Als zich in een trein, bestaande uit meer dan 32
assen (exclusief het krachtvoertuig), twee of meer rijtuigen bevinden die niet voorzien zijn
van een snelremversnellingsinrichting of waarvan de snelremversnellingsinrichting niet
functioneert, moet voor alle rijtuigen in de trein het in wit of zwart aangegeven remgewicht
worden aangehouden.



RnV-RICHTLIJN  M-007 / Versie 2.0  / Uitgiftedatum 6 november 2000
 

Pagina 14 van 14

Railned Spoorwegveiligheid
Centrale Staf

Bij een goederenwagen met een automatisch lastafremmingssysteem (kenbaar aan de letter
A achter het remkenmerk) moet als remgewicht worden aangehouden het eigengewicht
van de wagen vermeerderd met het ladinggewicht, met dien verstande dat het remgewicht
niet meer kan zijn dan het op de wagen vermelde maximum remgewicht.

Bij sommige wagentypen is de rem afgesloten als het totaalgewicht lager is dan een
bepaalde waarde. Dit is op de wagens aangegeven.


