
IBILGAILUAK (MODULUAK) 

Ibilgailuen Erregistroan inskribatuta egon eta IEOren baldintza guztiak bete beharko 

dituzte. Inola ere, ezin dituzte IEOko IX. eranskinean ibilgailu zurrun 

motordunentzako, atoientzako eta erdi-atoientzako adierazten diren gehieneko 

dimentsio- eta masa-mugak gainditu.  

Aldi baterako matrikulatutako ibilgailuei ez zaie baimen berezirik emango, salbu eta 

“enpresa-ibilgailu gisa erabiltzeko Espainiatik at matrikulatutako ibilgailuentzako” 

behin-behineko baimena bada (IEOren 44. artikulua) eta helburua ezohiko ikerketa-

proba edo -entsegua bada, eta ez karga erabilgarri bat eramatea. 

Multzo euromodular baten parte izan ahal izateko, ibilgailu mota hauetako bat izan 

beharko dute: 

Eraikuntza-irizpidearen 

araberako sailkapena 

(IEOko II. eranskina) 

Deskribapena Homologazio-

irizpidearen araberako 

kategoria 

22 22 Kamioia BGM > 

12.000 kg 

K3 

23 Atoi-kamioia K2 edo K3 

26 Furgoia BGM > 12.000 kg K3 

43 Atoi eta erdi-atoia BGM > 

10.000 

O4 

65 Atoian eramateko 

zerbitzu-makina (1) 

O4 

o (1) Berariaz salgaiak garraiatzeko erabiltzen direnak. 

o Eskaeran sar daitezkeen matrikula kopuruari dagokionez, ez da mugarik 

egongo, baina beti izan behar da  eskatutako abiada-konfiguraziorako definitu 

diren motetako bat.  

o Akoplamendu-sistema gisa erabiltzen diren dollyak multzoaren modulutzat 

hartuko dira. 

Multzoak eta haren moduluek baldintza hauek bete behar dituzte: 

 Ardatz eragileen esekidura-sistema pneumatikoa edo baliokidea.  

 Angelu itsurako ispilu edo detektagailuak.  

 Bidetik irteten ari zarela ohartzeko sistema edo bertan mantentzeko laguntza-

sistema.  

 Larrialdi-egoera bat automatikoki hautemateko gai diren sistemak, baita 

ibilgailuaren freno-sistema aktibatzeko ere, istripu bat saihestu edo 

arintzearren, abiadura gal dezan.  

 Egonkortasuna kontrolatzeko sistema elektronikoa.  



 Ibilgailu motordunak 40 tonako MGM-rentzat homologatuta egon behar du.  

 Atoi gisa erabiliko den ibilgailu motorduna akoplamendu-gailu homologatu 

batekin ekipatu eta 60 tonako MGM bermatzen duten baldintzekin instalatu 

beharko da (55 zenbakiko ECE erregelamendua).  

 Besteen artean doazen ibilgailu motordunek eta O4 kategoriako ibilgailuek 

atoian eramango dituzte beste batzuk. Beraz, atoian eramateko ekipamendu 

elektriko, pneumatiko eta mekaniko egokia izan beharko dute.  

Gainera, multzoaren eta haren moduluen baldintza tekniko hauek hautazko 

horniduratzat joko dira: 

 Angelu itsuak kentzeko eta ikuspegi osoko baliabideak, atzeko edo alboko 

kameren bidez. 

 Zentralita hidrauliko edo pneumatikoa izatea, esekidura-sistema guztiek 

jasaten dituzten presioen emaitzak ematen dituena, multzoa osatzen duten 

ardatzetako bakoitzari dagokion masa baliokidea modu zuen eta zehatz 

batean ematen duena, irakurketa errazteko. 

 


