
MULTZOAREN ZIURTAGIRI TEKNIKOA 

Multzoaren Ziurtagiri Teknikoaren indarraldia mugagabea izango da, inplikatutako 

edozein ibilgailutan dagozkien txostenetan behar bezala jakinarazitako aldaketarik 

edo berrikuntzarik egin ez bada.  

Ziurtagiri horiek bakarrik onartuko dira eskumena duen teknikari batek prestatu, 

sinatu eta bere gain hartu baditu, hau da, honako agenteek egin badute:  

- Ibilgailu-fabrikatzaileek edo bigarren faseko fabrikatzaileek, multzoko ibilgailu 

guztiengatik egin badezakete, eta ez partzialki.  

- Bulego teknikoek edo administrazioekin kolaboratzen duten zerbitzu 

teknikoek edo ingeniaritzako kontsultore espezializatuek.  

Dokumentu horiek jatorrizko formatuan aurkeztu beharko dira, honako arlo hauek 

beteta:  

1. Multzoaren luzera, eta eskalan egindako krokisean, ziurtagiria jasotzeko proposatu 

ziren matrikulen ordena mantenduta, hauek guztiak gehituta: multzoko 

elementuetako eta aintzat hartutako grabitate-zentroetako, ibilgailuetako eta 

kargetako beharrezko kuota guztiak, bakarrik luzerari dagokionez.  

2. MGM edo multzoaren gehieneko masa kargako egoerarik txarrenean, ibilgailu 

bakoitzeko arrasteko eta kargaketako prestaziorik murriztaileenak aintzat hartuta, 

eta horietako batek ere ez, ez eta multzoak ere, ezin dute Ibilgailuen Erregelamendu 

Orokorreko IX. eranskinean eta abenduaren 18ko PRE/2788/2015 Aginduan 

aurreikusitakoa gainditu. 

3. Ardatz eragileen trakzio-gaitasunaren balorazioa, baita egokitutako indarrarena 

ere, aldapa edo malden taula baten arabera. MGMa egokitu behar da eskakizun-

egoera desberdin horietan multzoak bete dezakeenera, teknikoki eta 2.1.7 

puntuarekin eta IEOaren IX. eranskineko 1. taularekin bat eginez. Azken aipamen 

hori ez da aintzat hartuko bide-segurtasunari buruzko ebaluazio-azterketetan 

borondatez parte hartzean.  

4. Ondorioz, eskalan egindako krokisean ere ardatz bakoitzean justifikatuko dira 

ibilgailuak abian daukan masa ardatzeko (gutxi gorabehera haren tara), garraiatu 

beharreko masatik eratorritako masa ardatzeko eta ardatzeko ateratzen den 

kopurua. Emaitza osoak adierazi behar dira erregelamenduak onartzen dituenekin 

alderatuta, ardatz-tipologiaren arabera eta  aukera ezberdinetarako.  

5. Bide-saretik zirkulatu ahal izateko erregelamenduak ezarritako 

maniobragarritasuna. Araudiak ezarritakoak baino murriztapen txikiagoak izatekotan 

(barnealdeko erradioak eta kanpoaldeko giro-erradioak), berariaz jaso behar dira 



murriztapen horiek, ohiko gidatze-eszenatokiei dagokienez. Horrekin batera, 

kurbadura-azterketa bat joan beharko da, oinplanoan eta altxaeran. Bertan 

bideragarritasuna justifikatu beharko da eta bide-segurtasuneko ebaluazio-

azterketaren parte izango da. 

6.- Ibilgailu motordunaren gutxieneko potentzia egiaztatzea. Gutxienez, multzoak 

gehienezko kargan daukan masako tona bakoitzeko 5KW-ko potentzia izan behar du, 

2012ko abenduaren 12ko Batzordearen 1230/2012 zenbakiko Erregelamenduan (EB) 

ezarritakoarekin bat. 

Edonola ere, bidaian zehar EMSak % 5 baino gehiagoko aldapak dituzten eta  

kilometro bat baino luzeagoak diren tarteetatik zirkulatu behar badu, eta multzoaren 

masa guztira 42 tonatik gorakoa izango bada, ibilgailu motordunari gutxienez tonako 

6 kWko potentzia izatea eskatuko zaio.  

Azkenik, ziurtagiriak baimen-eskaerako erantzukizunpeko adierazpenean jasotako 

baldintza teknikoak aipatu beharko ditu, ibilgailu guztietarako eta horien 

funtzionaltasunetarako, eta prestazioak eta sartutako hobekuntzak laburki azaldu 

beharko ditu.  

 


