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The Netherlands Standardization Institute shall, with the
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Rights Foundation.
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wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het
Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden
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fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins,
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bewerking.

Although the utmost care has been taken with this
publication, errors and omissions cannot be entirely
excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or
the members of the committees therefore accept no liability,
not even for direct or indirect damage, occurring due to or in
relation with the application of publications issued by the
Netherlands Standardization Institute.
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Technical Corrigendum 1 to ISO 5008:2002 was prepared by Technical Committee ISO/TC 23, Tractors and
machinery for agriculture and forestry, Subcommittee SC 2, Common tests.

Pages 8, 9 and 10, Table 1, header to the third column from the left
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Replace the dimension “m” for the variable “R” with “mm”.
Page 10, Table 1, and page 12, Table 2

Add the following row at the end of each table:
D
L
R

distance from start
ordinate of left strip
ordinate of right strip
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Normalisatie: de wereld op één lijn.
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