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HOVEDDATA.

Traktorer
byeeeår
sporvldde, normalspor
tJenestevægt
hastlgheder ved Looo o/m af notor

1. gear
2. ll

3. ll
l+. ll
Cll).

antal aksler
hJulafstand
hJuldiarneter n. nye hjulrlnge
Længde over puffere
største bredde
største højde

Dleselmotor.
Frlchs tyæe
art
ydelse
ondreJningstal pr. rainut

Gear med 5 trykLuftstyæede hastlghedstrln
fabrlkat

KraftoverfØrlne
fra vendegear samrnenbygget med hastlghedsgear over bllndaksel
og.kobbelstænger tlI drlvbappeno på hjulene.

IIremse.
Trykluftbremse med I førerbremseventll nr. 8 alene tlI indlrek-
te afbremsnlng af en togstamme og 2 hJæIpebremsehaner tll d1r
afbremsnLng af traktoren. IIåndhJuI tlI betJenlrrg af skruebremse
er anbragt på førerhusets bagvæg og vlrker på alle l+ hJuL.

Kompressor.

Knorr tlpe W 5l+/1oo, l-cyl. med 2 trln, anbragt ovenpå gear-
kassen og drevet med 2 kll-eremne fra akselenden ved lndgangen
t1I gearet.

t ?-t26 L2?-L\5

L955 . L958-59
1l+35 nm rt+35 rnrn

28t 27t

ca. iro lan/tfune
* 9tT ,
rr 18 ro rt

r 3oro il

tt 6o ro rl

2

l2oo mn

looo rr

799o rr

31Zo rr

372o rl

4185 ct
l+-cyl. l+-tat<t
L67/l.B3 'etrh
ruax. Iooo
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I

Forberedelseet.l eneBte pÅ A.rttelt-tr torer ( 1o1-1
Å: necl cileeelmotor etand.eet, een gang 1 clø6net

Å 2r necl d,leeelnotor stardaet, ved. d.elt forberedelse
ar nerl dleselmotor igang, een gang I d.øgnet

Eølevendeforsaxneren afbrydes og fra.kobles (t/to-t/+)
Det kontrolleree, at vendegearet er koblet ucl af lndgreb,
.og at bremseklod,serne er faete
Betteriafbryderen 3 1) eluttes
Det kontrolleres, at skruebremsen er apænd.t

Det kontrolleres, at førerbremsehÅ-ncitaget ,står I Iøsestllllng
Yognbogen efterseg. Sanrlkssser i fønerhus efterses, evt, efterfyldes
henclollebeholtl-ulng kontrollereg og -afspærringshansråbnes
Konpreesorena smøreoIlestand. kontrolleres, evt efterfyldes
tilgtedewrelse af Iøst ilventar og værttøj, henrnder sikilger, l:F
scnr_elarqper, kortslutni-ngsstrnpperr sigralglas og -flag, plornber på
ildsluktere og aødhiælpspakni*, sarnt beholdninger afsmøreolier og
-fetl{ kontrplleres, ert. suppleree. F,åndsignal.lygte afprøvee

Eonpreeuo="o" klleremme eftereee, ha-ne for tomgangrnekaniene
og vend.egeerete yd.erstllllng kontrollereB, mellenakslen
Bmøres efter behov, og periflex-kobllngen kontrolleres for
skrldnl-ng
Dleeelnotorens og brændoliepu-mpene smøreoliestencl kontrol-
leree, evt efterfylcles
Kllerenme for køleventilator og lade(yna-oo kontrolleree, og
fedtkopper for ventlletorlejer d-rejea, evt efterfyldes
Sand.kegeer pÅ barrleren kontrolleres' evt efterfyldes
Køleva-ndsbeboltlning kontrolleres, evt efterfylcles (3e m over køI
Gearete smøreollestaxii kontrolleroa ' evt efterfyldes
DLeselnotoren atartee

(StartUandtagst allppee eå enart motorea tænder. 1,[ll
kt.u holiles Lnde l ca 1o eek, og der skal yare min
6o sek nellen genatartforeøg)

18. Topsnørlng uilføres I ca I ninr og rDaekl-nrr.l-m insplceree for
vnnd.- og olieutætheder

19. ÅkselkesBer tø-.es for vand., og alselkaseer, hornplad.er,
etanglejer, lremsetøJ, puffer sant trækkrog Bmøres.
KobbeletangsrD€B og bremseakslens fetltkopper drejea,
eYt efterfyliles

Sknrebremsea løees, og sani[Dg prøves 1 begge køreretnlager
Ejulrlngeneg faathecl prøves vecl E1ag?røye, fJederopb*g,
puffer eant kakkroge efterees, og d.st kontrolleree, et
elle 4 sa''rlrr har aandet

,.
4.
5.
6.
7.
8.
$

1o.

L2.

1.5.

4.
15.
15.

x

x
x
I

I

I

I

x

I

I

x

O1

11.
I

o

o

I

x
x

L7. Ss.tterlletlaing, gearolleclrkulatlon og dleeelnotorene BrDØre-
o11etryk (ekal vare cB 2 kg/cøZ) kontrolleree

2o.
2L.

Fortaattcr eld.e 2.
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ForberedelseatJeneste på Åritelt-traktorer (fof_f46).

-l 22- hengeu efterqee, evt utlvckslLng af brenseklod.ser
2r. EJulenee flangeanøres.mangeuent efteraee, eyt uilvekgragelldte f,a.Ico-gtlfter
24. EoverlluJtbehorrlerc og trykl,fteyaten afvand.eg (5 etea"r)
25. Bremseprrve efholåea, og bremaecyriaclerens e laglængd.ekontrol1orc., cvt opspændcs ( go - I4o ro, )

FIøJte og ho::a prøves
Dletelnotor stoppee, og frontlenterner tæades
Yenclegear kobles 1 lndgreb og faetguree L ilcnre stlIrlng.Eroutle.oteruer kontrolleree
Dlesel-trotoren etertea, og kølevanrletc,pereturen kontrolrereo(skel rrrre n1u {oo C)'

kcrer ud
d.c ned. o nerkede erbeJrter ken ud,førcr 1 en neturrlg pe,uae I
rnnterarbeJd.et korteat nu1t6t cfter at raagererbeJdtet cr på-
begra-tlt
e,IIe arbe'ldtcr gkel dot ud.fereg af se.@e fsrer

f aÅ. Yed' overtrgelee af traktorcn efter vegtsklfte, hvor d.loseinotoreu
har verct rtoppet, ud.forer tiltrrd.end.e fører cfteraSm eon.aagtvet
1 ko1 a ruppleret aeil puntt 1{.

o
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I

I

x
I

x
I

x

26.
'7.
29.

29.
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Start af dleselmotoren.
1. Brændselsollehanen åbnes, den flndes mldt på førerbordets' forkant.

Batterlafbrvderen B 13 sluttes. Kontrollampen for Iad-nlng B 38 si<a1-h" Iy;;.---
Gearsklftnl-ngshJuret (hjurene) dreJes t O-stlrllng.
star_tngglen qpttes 1 cfbryderen E oz og dreJes fra o ti1
_st1I1lng l: Kontrollampen C 3Z for sm6ieoHåtryk skal nulyse

Gashåndtaget for notorens omdreJnlngstar stlrres t1Ik6r s eI.
t1I st1ll1ng 2, og der rykkespå f6rerbordets forkant. Så-s starthåndtaget og gashånd-

Kgn traktorerne LLT-L26. r tlIfærde af at starteren lkkegår.1. lndgreb med startekransen, trykkes på tiruagårøu.-kontakten D 2o. Denne kontakt lian 69så aivendesr-hvls'starteren lkke v11 gå ud af lndgreb.-
ved starbvanskellgheder kan starten lettes ved at lad,e' enhjæIper. !"tJene ventllrøfteapparatet for udstød,sventlrer-ne. Dette flndes på motorens- forreste venstre hJ6rne.

Efter start af dleselmotoren:
1. kontrorleres :t sm6reolletrykket er cå. z kg/cm2 og om-trent ens 1 tomgang og ved fuIatomdre.lnlneslal. K6ntrol-lampen c 37 for-smlreotletryk.og B 38-for-Iadnlng skal nuslukkes,

kontrolleres at vandpumpens pakdåse er tæt,
holdes hanen tlI smprlng af vlppetØJet åben tll -att er3
gennemsmurt r. ca. ] mln.

IPangsætnihg af traktoren.
Når motoren er varmet op ved ea.og kølevandstermometret v1sår mlndst5 ato, foretages fllgende:

ff a."Bå"Eil*if,f i,åI;,Etxåt, 
" " 

.

1. FlpJte, el-ektrlsk slgnalhorn og sandlng prøves. Bremse-
prøve foretagesrom fornEdent spændes brercset6Jet op.
Bremsecyllnderehs s1agLængde kontrolleres, den skal I1ggelnellem 8o og 140 mm.

2. Belysnlngsanlægget prpves.
3. Gearkassesm6rlngen kontrorreres ved lagttagel-se af oI1e-

strpmmen 1 S,lruegl-asset tiI høJre for føreibordet.
l+. Frem- bak-håndtaget t-ægges 1 den pnskede k6reretnlngs-

5.

6.

7.

2.

3.
l+.

2.
3.

8.



r

t

6

st1lI1ng, hvorved stØJen fra vendegearet skar kunnehøres.
5. Håndbremsen 1øses, håndhjul for gearsklftning dreJes 1stilling 1, llvorefter der langsomt gives gaslog tiaktorenvil nu begynd.e at kpre.

Un{er kørseI.
1. Gearskiftning skal ske langsomt.
2. Yed skiftning til højere gear skal notoreng ondreJningstal ltgge på i

tooo pr. ninut.

3. Når håndtaget for gearskiftning er dreJet tir nærmestehdJere gearr.reguleres motoreni omdreJnlngstal ned, ogreguleres.atter 1algsomt op, når næstå geår har fat. -
Hvls traktoren trækker støcvis ved tilk6bung af et gear,
kan -det skyldes r at den pågæl-dende kobrlng ei spændt-for'lt:trOt.

Hvis traktoren trækker <iårI1gt ved tllkobrlng af etgear, og motorens ordi'eJninger kan reguleres op-uden attraktorens hastlghed glleer-t1Isvarende, kan dåt skyld,es,at den pågældende kob1ln[. er for blød. '
- I begge t1Ifæ1de underrettes det tllsynsfprend.e maskln-depot, der foranlediger kobllngen Justeret.

9*I-enilg af.frem-bak håndtaget må kun ske, når trak-toren står fuldstendi,g strlle ned isangværende motorog med et lufttryk af rnindst 6 ato.-Hvls dette lkke lagttages, kan vendegearet beskadlges.

*3ii:å"å:å"3å"ååS"å;n må jævn11gt lagttages, os skar. l1gge

§htrorr"rp"n-T*-"ro6reolietryk c l/ lagttages. Hvls-Iam-pen ]yser, vil- motoren samtldlg automatlsk Standse. (År-
sagen er sandsynllgvls snavsede oliefiltre). Hvls detteil.J1: skerz'må den straks brlnges t1r standinlne.oÅ iåjr"nrettes inden ny start foretages.
Ladekontrbllampen for batterlet skar normalt være slukket,når motoren er- i gang.
Trykluftmanometret lagttages jævn11gt.
torngangsventllen, og der flnder lngen
Tenperaturen af gearollen kontrolleres

l+.

c).

5.

7.

8.

Ved 8 ato åbner
oppumpnlng sted.
jannJ-lgt. Den målkke overstlge looC.

o

10.

11.

Temperaturen^ af dleselrnotorens smøreolle kontrolreres jævnI1gt. Den må lkke overstlge 85o C.
Ollestrprnnen for^gearkassen skar kunne ses i slnreglasset,der er anbrast på front,ræggen t1r h6Jre for f1rerEordet.'
Traktoren roå ved almideligt rangerarbejde maksimartbelastes roed 36o t._ Jævnfør iøvilgt næiværend.e belast-ningsskerna, der også flndes ophængf, 1 traktorerne.
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Med hensyn til brug af trykluftbremse henvises til
reglementets bestemmelser, bl. andet § 52.
Havnebaners fald ( stignirrg) f indes angivet i rrRRrr

sikkerheds-

side 38-39,

Ved strækningskørse1 gælder treekketabellen i TIB side 18.



Danske Stetebaner
2. ttletrlkt 7h

Årrtelt-trakt

Januar 1959

Åfelutnl t.l eneate
Er ned

E 2r netl
er ud.en

1o1-145 ).

'l stand.enLng af titeaelnotor
stand.enlng-:,f clteselmotor, ved. clelt afelutning
ataadsnLng af d.lese't motor

1. hændolls- og kølevand.ebeholdnlng kontrollereg, evt efterfyl6es
2. Sandbeholdllng kontrollerea, evt efterfylcles

lr. r.

2.
,.
4.
t).
6.

| 7.
g.

Gearvælgeren tlreJee tl1 o-ati1ll_ng, og d.ieeermotoreu netlregu_
leres tll tongaag
Det kontrolleree, om der er noget, der banker
Der foreta6es eftereSra for utrtheiler
Topsnørlng udføres 1 ca J rol:r
Dleeelnotoren staDdees
lbykluftbrenseu 1øsea
hændoll eaf eparrlngshan ea lukkee
Perifler-kobllngen overfølee o6 kontrorlereg for teg
pt ekriiLrlng

9. Eovettruftbeholdere og luftsyatenet 1 øvrlgt afvqnd.ee
10. StaagteJcr og ateeltaeeer overfolea
1r. EJulrlngeucr feetherl kontrorleree vecl slagprøvo
L2. Yende6earet kobreg uil af lnctgreb og faatlÅaes 1 den-6

stllllng
11. xclevendtgforyermeren tlrkobles og tænd.e ø (t/to-t/4)
14. r{lntlba naea epæades
15. rrrt lnvcntar og verktøJ bringea på rette placls
16. Errt rcparetloner noteres, l vognbogen
U. BettcrlefbrTderea B 1, efbryctea
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DIESELMOTONEN.

l+185 cA
t+

Lgrø
26o
z8 l1ter
167 etrk
183 etrlc

cåo lolo kg
tr po Llter
rr 8o llter

1
r-3-l+-2
nad uret set Bra

svinghjuls e nden
Motoren er en l+-cyIlndret, l+-takt dleselmotor rned topventller

og trylcforstpvnlng af brændselsollen, helt lukket og ned clr}nrla-
tlonstryksmlrlng.

Cyllnderblokken er af støbeJern og 1 eet stykke. Den er for-
synet ned trvåderr forlnger, der er frernstlllet af centrlfugalstøbe-gods. De tætter forneden 1 vand.kamneret med 3 grurmlrlnge.

. 
Stemple:ne er af letmetal med flydende stenpelplnd.
Den tryksmurte knastaksel er leJret 1 alurlniunsleJer 1 sta-tlvet og drlves ved tandhJul fra krurotapakslen.

EovedleJepanderne er af ståI meil hvld.tmetal.
Kruatappanderne er af ståI og udforet med, en kobber-blylegdrlng.
Krrrntapakslen, der er af legeret speelalståI, er tryksmr.rrt af

en tandhJnlspumpe, som er rcnteret på lcrrmtaphusets forslde og
drlves ved skruehJul fra knastakslen.

Motoren er ud,styret med en eentrlfugalregulator, der fra.fØrer-
plad.sen kan lndstiIlås tll kørsel mellen co. Eoo og looo omdr./mln.
På regulatoren er monteret en stopmagnet, som 1 foiblndelse med en
Danfoss trykafbryder Ca511, stopper motoien, hvls sm6reolletrykket
svlg ter.

Tspebetegnelse o.............o...
Cyllnderantal ......... o... o.....
Cyllnderdlamgtgr . o.. ... .........
S1ag1ængde o.....................
Cyllndervo1utrgn . ... .. . .. . .... ...
Norna1 ydelse ved looo omdr./mtn.
Makslnal. ydelse ved looo rr

Vægt af motor med ladedynano ogstarter, men uden vand, og olle t.
Ollen:engdg 1 bundkar ............
Total vand,nængde 1 k6lesystem o o.
Tændlngsrækkefllge (cyllnde! nr.et nernest kølergn) ....... ......
OmdreJningsretnlng .. o.. .. .......
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For at forhindre løbsflcøI-s-el, hyis regulatoren s}flrlle svlgte,er motoren udstyret med en slkkerhedsregulator, der drives frå
snørepunpe4s aksel. Hvls motorens orndreJningsial konmer over ca.
115o omdr ./min., træder slkJrerhedsregu1atoren i funktlon og IØfter
gennen et_ stangtræk en pal, hvorved et spjæ]d 1 luftsugerøret klap-
pes 1, således at notoren straks stoppes.

K6levandspumpen er en centrifugalpi::npe påbygget motoren og
monteret på dennes gearkasse.

9-

T RYILSI tø RISYSTEI'IET .

(se aiagram 3o4L-15.87o e).

§mprlngea af motorens væsentligste dele foregår automatlsk,tdet smpqeollen elrlmleres af en tandhJulspunpe, der drives ved.skruehjul fra knastakslen.
På motorens forside findes pumpen 1r der suBer olien fra mo-

torens sunp gennen en lednlng 2) forsynet ned kontraventilen 11,
og gennen sugefiltret l+, der-er'lndbygget 1 statlvet. Ved at af-
tage skruelåget 6 kan sugeflltret udtages for rensning.

rer ol1en dorefter gennem skifte-ltret 3 t1I overstr6mningsven-
otoren t1I ea. 2ro kg/cmz, idete tilbage t1I kruntaphuset. Med
når dleselmotoren er standset -dsIØbet (f.eks. 1 vlnterperio-

Fra 5 går ollen lnd i statlvet og gennem stlkleclnlnger vlderetll hovedleJer og knastakse3-lejer. Fra hovedlednlngen fører etstlk med forgreninger t1l trykafbryderen 9 og manometret 13.
lfuumtapleJerne smøres gennem borlnger 1 krurntapakslen fra hoved-
Iej erne.

TandhJulene 1 gearkassen og skruehJulene tl1 smprepunpen
smøres gennem lndvendlge stik fra hovedsm6rekanalen.

Vippearmene smøres fra et stlk på hovedsmprelednlngen. For at
forhindre oversmgrtng er der på dette stlk indslnrdt en ventll J.o,
som Inrn hold.es åben nogle få mlnutter l1ge efterr at motoren erstartet første gang om morgenerl.

T11 slkring af smøreol-letrykkets tllstederrære1se er der an-
bragt en Danfoss trykafbryder 9, der., hvls sm6reolietryl-Jret svlgter
afbryder strørunen til stopmagneten.l-l+ og standser motoren, medens
en anden trykafbryder 19 slutter strgmmen t11 l<ontrolla.mpen på
fgrerborCet.

Dersom lampen begynder at lyse, når motoren arbejder, må den
straks standses, og feJlen findes.

Stenplerne, cyllnderforlngerne, knastakslens kamme og ventl1--
Iøftestyrene smøres ved stænksm6ring af den o11e, der slynges udfra lcrumtapakslen.
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(se dlagran Jol+L-L6.7to) .

Brændse1sollen_ suges fra ollebeholderen gennem et sugefllter t+af fortrykspumpen 1r_der drives fra brændselEpurapens aks6l og trylr-llgs.e"*em et_trykfllter 3 t1l brændselspuupei. -på toppen af tryk-fl.ltret er anbragt en overtryksventll, hvorira den ovei'styaenae åttledes over splldepr:.npens sugeledning ttlUage tll hovedbehåLderne.

. 011en, der trænger ud ved forstøvernålene og brændserspumpe-stenplerne, opsam]g_s 1 splldoliebeholderen /, hvorfra den år iplla-punpen 2 pumpes tllbage tll hovedbehol-derne.

Foruden de nævnte suge- og trykflltre flndes der et stavfllter
1.ty." tnclspr6Jtnlngsv-entll. Man-må huske at efterse og rense dlssflltre ved de perlodlske eftersyn af motoren.

- . SåveI sugeflltret l+ sora trykflltret 3 er af CAVrs fabrlkat ogde har begge fllterpatroner roed l-ærredsstof.

1o-

BRÆNDS EI^S C't I ESYST E[\{ET .

I(øLEANITEG,GET.

t2?-1!,6 rr tt']OOO rl

for. bgsees_ vedkonnende rned SKF-fedt 55. Der flndes smørekopper på
ventllatorhusets høJre slde, lndenfor forreste sLded6r.

K6levandsputnpgn suger fra bunden af k6leren og trykker vandet
gennen motoren t11 en termostatventll T. Denne deler-vandstr6mmen
I to, hvoraf den ene går gennem k63-eren og den anden direkte t11-
!"ge tlI pumPenr Termostatventll-en skal t1I enhver tld være plom-beret, og-der rnå lnur foretages regul*lng af tåndrrærker fra dåt t1Isynsflrende maskindepot, respektlve eentialværkstederne.

IØlevandet kan om pnsket ledes fra rrotoren over termostatven-
t1len-gennem radlator og fodvarmer. - begge på førerpladsen - ved
$reJnl.nq af hanen s. Denne er en l+-gangsnane mea 2-stllrlnger,hvoraf den ene Leder vandet gennem råatåtor, fodvarmer og Udtei ogden and,en uden on radlator og fodvarmer a1råkte t1l køLe;. -

(se diagram 3o8L-zr.5zo b).

KØ]eanlægget består af en rprk6ler med kobberbåndssplraler tlInedsvallng af kllevandet samt af en hårnåleformet rerkfi]..er t1I ned-svallng af smøreoIlen. KøIerne er placeret 1 traktorens forendened oliek6leren foran vandk6leren.
Bagved køIerne er en ventilator, der drlves af dieselmotoren

ved klleremtræk. ventllatorleJerne smøres på traktorerne:
LL7-126 for hver 6oo drlftstlmer



I frostve;i:' er det npdvendlgt at anvende frostfrl };øIervædskefor åf,TnAE-ilTl$snlng af kølerenl idet vandet clrlmlerer desto
langsomlnere jo lavere den udvendlge temperatur €r. Se løvrlgt
slde Lr, punkt /.

Foran lt6leren er der anbragt et Jalousl, der ved hjæ1p af et
snoretræk kan 1ndst1lles t1I mere eller mlnrire lukning af kølernes
frontflade.
Termostatventllen T (se tegnlng 3o\L-2r.61+1).

1. Regulerlng af ventilen.
Den rigtlgt lndstllIede termostatventll spærrer ved startaf den kolde dlesel-rnotor vand,clrkulationen, indt1l vandeti rrkortslutnlng skredsløbetrr motor-termostatventil-prmpe-
motor opnår den ternperatur, som termostatventilen er lnd-st1l1et t11. Indst1ll1ngen foretages ved at hærre elLer
sænke regulerlngsspi-ndelen L. Slrrues splndelen neda«i
sænkes temperaturen, skcues den opad hæves temperatu.rcn.

2. Dersom patronen 2, der er f]'Idt ned en tenaperaturfØIsom
rrædske af en eller anden grund lkke arbejder normalt, Dp-
h6rer den autornatlske regulerlng, nen ved hånd1ndst1111ngpå splndlen 1 kan terrostatventilen lnCstitles såledcs, -
at teinperaturen af kølevandet varierer incienfor pass(rnCe
grænsor, afhænglg af belastnlngen.

3. Termostatventilen skal tlI enhver tld 1rære plornberet, og
der rnå Imn foretages regulerlng af håndværker fra aet, t:.t-
synsf6rend,e rnaskindepot respektlve fra central-værlcstederne

11 -

TRYKLUFTANLÆO OO BREMSE,

(se alagram lo8l,-22.o2o a).

-Trykluften leveres af en 2-trins r 3-cy1. Knorr kompressor typeW 64/1o0 pos. 1. Den er plaeeret oven på gearkasson og trækkes
med 2 kllerenme, hvls rerrsklve er 1 forblndelse med gearkassens
kardanaksel.

Trykltrften passerer efter kompressorers l. trin mellemkØleren l
og føres tll 2. trin, hvorfra den
tombakslange t+, ol1eudsk11leren !luftbeholdere 11. Tomgangsregulat
regulerer autornatlsk tr;'[[et t ho
Slkkerhedsventllen 14, der er 1nd
trykket I eventuelt at stlge for h6Jt.

Fra hovedluftbeholderne fpres luften over afspæmlngshanen 13.t1I fltgends steder:
å. de 2 hJælpebremsehaner ...... ... pos. L6
b. førerbremseventllen ... ,.. . . . .. . tr 20
c. sandlngsventllgn ...... o...1.... tt 29
d. gearstyrlngsanlægget ...........
€o t]-;øJteventller og flØJte ....... tt 27 oE 28
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L2, -

f. vlnduesviskerventller og vlndues-
vlskere (tctur på traktor-L2?-l\$) ...... pos. l*o ,gg l+1+l+2.

De på traktorerne 12?-Il+6 nonterede 2 ventller l+o for vlndues-
vlskere t+1+42 findes på førerbordet, hver ventlI styrer de 2 vlske-
re 1 sanme slde af trålrtoren (1 frontrude og I bagrude). .

FløJten 28 betJenes ved hJæIp af flØJteventllerne 27 t hvoraf
der er rnonteret 1 ved slden af hver af de 2 fØrertumsd6re. Tryk-
knappen tll det elektrlske slgnalhorn er monteret l1ge over flø|-
teventllertreo

T11 bremsnJ.ng af selve traktoren flndes dels en direkte vlr-
kende trykluftbremse d,els en håndsleuebremse. Trykluftbremsen kan
sklftevls betJenes af den ene elIer den anden af de 2 hjælpebremse-
haner 16, hvoraf der er anbragt-een t hver slde af førerhuset.
Skruebrefisens håndhJul flndes på @erhusets bagvæg.

tor, laderelær starter
slgnallamper, lysinsta
L27-Lw).

latlon og elektrlsk

Betegnelserne for d,e elektrlske masklner og apparater omtalt i
fØlgende beskrlvelse henvlser t1I de ovenfor orntalte 2 strØnslcemaer

Start al dlese_lmotor (samrne som på slde ,).
1. Brændselsollehanen åbnes, den flndes rnldt på fplerbordets

forhant.
2. Batteriafbryderen B 13 sluttes. Kontro'llanpen for Iad-

nlng B 38 skal nu lyse.
Gearsklf tnlngshJu.ll et (h;uIene ) ' dreJ es i o-st1I1ing .
Startn4glen sættes i afbryderen E o2 og dreJes fra o tiI
stl1I1ng 1. Kontrollampen C 37 for smøreolietrvk skal nu
Iyse.

Gashåndtaget for rnotorens omdreJnlngstal stlll-es tlI kør-
seI.

3.
h.

'5.
6. Starthåndtaget D o2 drejes til stll-Ilng 2t oE, der ryklces

ehokerknappen, der flndes på førerbordets forkant. Sror-
snart motbien'tænder, sllppes starthåndtaget og gash3.nd-
taget stllles på tomgang.

I høJre sld.e af fØrertfuset er endvidere anbragt fØrerbremseven-
tllen 2o, raon brensnlng ved hJæIp af denne vlrker kun på en even-
tuelt tllkoblet togstanfi€" Denne bremse or lndireltte vj-rkende.

DET ETEKTRISKE ANLÆG.

(tr'or traktor Ll7-L26 se strpmslcema Bz-5381c).
(For traktor L2?-LW se strlmskema 8z-f6o]:il.

Det eLektriske anLæg ornfatter start- og
starterelæ (la,rn på

Iysbatteri, ladegenera-
ll7 -L26) , kontrol.- og
hastlghecismåler (lnrn på
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7. Kun traktorerne L]7-126. I tilfæIde ef at starteren lkkegår 1_ lndgreb ned startekransen, tryld<es på tllbagelØbs-kontakten D 2o. Denne kontakt kan også anvendesr-hvlsstarteren lldre vll gå ud af lndgreb.-
8; Ved startvanskeltgheder kan starten lettes ved at lade enhJælper betJene ventlllpfteapparatet for udstØdsventllerneDette flndes på motorens forreste venstre hJ6rne.

Ved selve starten af dlesel:notoren - starthåndtaget D o2 dreJest1I st1II1ng 2, jævnfØr ovennævnte punkt 6 sluttes str6mrnsn frabatterlet t1I starteren D 18, deT gennem et tandhJulsgear træklcer
dleselmotoren lgang. Samtldlg får stopmagneten D o+ strprn, hvorvedder luJ<kes for olleudllbet fra regul-atoren, der herefter ved trjælpaf sngreolLepumpen sættes 1 driftsst1lllng.
IØrseI.

Når dieselmotoren er iga{rg, skal stopmagneten D otr have sln
strØn-over trykkontak!,gn-C 35r1. Hvls smgreolletrykket svlgter,
afbrydes kontakten C 3611 og itopmagneten D ol+ bl1ver strømLøsr'
hvorved diesel-:notoren standser og trykkontakten. C 36,2 tænder kon-
trollampen C l/r Jarnflr lØrrrlgt side 5 punkt 6. ,':.

Siqnalhornet.
Traktorerne er udstSrret med et elektrlsk slgnalhorn F 11, derer anbraet på taget. Hornet betJenes fra de I førerrurnmet våd

slden af dØrene monterede trykknapper F 12.

Elektrl sk hastlehed småler (knn på ].27-L!6) .

I centrun af venstre bageste aksel er monteret en hastlghedsS
lnduktor F 1r, derrover en lndstllllngsnod,stand f 17 anbragt under-
f6rerbord,et 1 venstre s1de, sender strøn t1I vlserlnstnrnentet F 16
Viserl-nstrumentet (hastlghådsnåleren) er placeret på frontvqgentlI venstre for flrerbordet.
Belvsni-neen.

Afbryderen E o2 virker son hovedafbryder for belysnlngen, ldet
l-yset fØrst kan tændes, når n6g1en I afbryderen er dieJet-tll st1l-
I1ng 2. Lysanlægget er delt pe 2 lampegrupper ned hver sln gruppe-sllclng og fødes over hovedsllclngen E o3.

Betjenlng af lyset:
1.

8. Afbryderne er anbragt på tavlen 1 flrerruomets lofts-
rund.Lng 1 bageste venstre slde af traktoren.

b. De 2 neilerste lanterner t hver ende af traktoren kan
nedbtænd.es ved hJæ1p af de l+ omsklftere E o9, Der fllalt 6 ens lanterner.

2. På traktorerne l28-il+51
Ao

b.
Afbryderne er anbragt
Lanternerne-31hveraf de 2 stk. l-polede
disse 5 lanterner.

på en sær1lg
ende - kan

omsklftere

plade 1 fØrerbordet.
nedbLændes ved hJæIpa9. Der flndes 1aItq
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. Samtllge lanterner er forsynet.med en holder tll påsætnlng afslgnalglas.
Slkrlneer.

De forskelllge-slkrlnger er ?lpreet som nævnt nedenfor og harde anglvne betegnetser svårende t1I d; 2 forskerirgå-iC"ørrlE.uen
I.

Tavle 1 føremunmets loftsrun-dlng 1 bageste venstre slde ooo.ooi

A 3l+: nanøvrestr6n
B o9l ladegenerator
B Io: ladnLng
E o3: Iys (hovedslkrlng

EoJrl: lys (gruppeslk-
rlng )

Eol 12: rr r

B 1l+r batterl

A 3l+! manøvrestrpn
B o9: ladegenerator

B 1l+: batterl.

2.
Bagvæg under batterlafbryder ..... !

På traktorerne 128-11+61
Undgr førerbordgt ................ !

Bagvæg under batteriafbryder o . . . . 3

Under
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ARDELT-GEAREI.

(Rtsmrft af DSB!s "veilednlng t betJenlng af dlesel-
raek. traktorer nr. 1o1-1ol'r åf november L951.)

A] m{ ndeIle beskrlvelse.
Gearet er lndrettet for ! hasttgheder. For hvert geartrln flndes

et tandhJulspar, som er l stadlg lndgreb med, hlnandenr eD lamel-kob-
llng og for gearene I tll I+ en frlIøbsnøtr1k.

Gearsklftnlngen sker ved hjælp
ved hJæIp af de på lnstrr:rnentbord.e
hJul. -Trykluftstyrlngen er således
Ilngen rrglldett 1 en passende kort
lastens størrelse. TandhJulene p
denne og låses først fast t1I akslen, når der t1lføres lndkobllngs-
cyllndeien trykluft. TandhJulene.på den drevne aksel er 1 fast for-
blndelse med denne.

Når der sklftes fra et lavere til et h6Jere gear tll:føres cler
det hØJere gears lndkobllngscyllnder trykluft fØrend det lavere
gears inakobllngscyllnder åndnu er afluftet. Idet den drevne aksel
herved brlnges op på omdreJningstall-et svarende t1I det_hølere geart
v1l det lavere geais drevne tandtrSul vlrke |tdrlvendetr på dette Egardrlvende tandhJul, hvorved det lavere gears frlIøbsmøtrlk v1L udløs
dette gears kob11ng, således at kraften alene overføres gennem det
høJere gears tandhJulspar.

Motorkraften overflres på d,enne måde fra den drlvende tll den
drevne aksel uden afbrydelse under gearsklftnlngen, tdet den over-
føres gennem det lavgre gear, tndtll det hØJere gear begynder-at
t1lde}å den drevne aksel et høJere omdreJnlngstal, hvorefter det
lavere gear autoraatlsk sættes ud af funktlon.

D€ enkelte lamelkobllnger er forsynet med hærdede og slebne
stållameIler. Sn6rlngen af dlsse sker ved hJæIp af en 1 gearkassen
lndbygget tandhJulspr:rnpe, der pumper ollen !d gennen de ggltngmbored
akslåi. Den ved kobllngåtnes frlktlon frembragte varme afledes genaksler. Den ved kobllngernes frlktlon frembragte varme afleCtes gen
nem smøreollen, der herved uden fare for beskadlgelse af gearet kan
opiarm'es t1I 66-7oo.

Gearets 5 hastlgheder er fPlgende;

I. gear ,
2. " 9r7

h/tln.
It

ll
|l

ll

3.|l18
l+. n 3o
5. tr 6o

Justerlne af eearets kobllnser:
Udvendlg på gearkassen flndessttllelte anslagsskrue vecl hJæIP

cyllnderens stenpel kan Justeres.
for hvert gears kobl-1ng en lnd-

af hvllken vandringen af lndltobll

fndsttlllngen af anslagsskruen sker på tøteende måde:
Vetl lgangværende motor skrues skruen så lgngt 1t4, at den ]1eqberører lnclkobllqgsarmen, og såIedes at der lkke flnder nogen kraft

Oveifprlng sted 1 kobllng"n. Derefter må man ved at prøve slg frem
dreJe' shuen så rneget t1lbage.; at der ved lndkobtrlng af det på-
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gæJ-dende.gear-op4s en tlrpas rrh,ilrd, kobrlng, Jfr. punkt I r:nderafsnlttet I'Under kØrs1entt. -

og al-drlg bl1ve så stor, at det1IIenun :1 fuldstændlg opbruges,spillerum for at tillade den un-tiske udkobllng (ttoverhallngr)
re geal.

I{år en kobllng et Justeret, må man altld påser åt den lndstll-Ie11ge anslagsskrue er-orohryggeligt slkret vea'frJæIp af Lont..rrlrff-ken.

Vendeeearet:

-

vendegearets konstruktlon fremgår af Arderts tegn. T Lo55\3.
angsaksel er 1 stadlg lndgreb1Ig brlnges-det I ak§1a} ietnlngkontakt med henhold,svls det en6ndres onl6bsretningen for mel-

I nodsat fald v1I der In:nne opstå aIvorIj-ge gearbeskadlgelser.
Smørlne af gear. vendegear og nellenaksel:

T11 smpi.lhgen måoller af bedste lcrrall
danne slarn eller beg
forhol-d (altså også-v

L!__r011en påtyraes gearkassehusetr-hvorfra den ved hJærp af tand-hJulspumpen føres ud t1L aIIe vlgi,ige sm6resteder.
På underslden.af_gearFassen flndes et ollestandsrør ned enpeJlestolc. Oliestanden nå kontrotleres dagl1gt.
Ved dagllg brug af traktoren skaL ol-ien udsklftes hverl+. måned.

en gennemskylles og renses med solarolle og forsynes md]ny olle.

r anvendes specielle tyndtflydende uotor-. Olien nå lkke have tffUøjellghed tll atmå kr:nne forbllve. tyndflyaeide ilnaer "ff"lave tenperaturer).-

når traktoren stårer igang r oE der er
fuldstændlget lufttryk stlller oB motorenaf mindst 5 ato.

kun
tet
og
ed

, .Forlnaen pålrldnlng af ny.olie skal gearet gennemskylles grun-1gt ned so1arolle, medens motoren er 1gång.
Ollefiltrene (skrabeflltret og på de nye gearkasser desuden nag-tfiltret) skal renses regelmæssfgt hver il+.-dag.
De yderste rulLeleJer på mellemakslen snøres med kupl-eleiefedt^De yderste rulLeleJer-på mellemakslen snøres med kugLelejefedt.m6rfng_ep foretages-1 de dertil bestemte nipler, der på-112-i26 fj,n-es 1 blindakslens ? ender, nedens de på i-,27-Jl+6 er l'de endedæksleres r- DlI-nqaKslens z enoer, nedens de på L27-t+O er 1de endedæksler,

9T rleger ud.enfor qg pågæIaeno" ".,ri"iå;."r' (inå"ilor [åni";;åiåilj:fterfyldning af.fedt sker normalt hver 14. dag" Ved udskiftning "iearolie - hver l+. nåned - skar redtsÅ/rinå f;;;taÅås i;a;n-å;;8";:
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Forsendelse af traktoren uden benyttelse af eeen kraft:
egearet tll mellemakslen er ud-
lemakslen kan kobles Løstr såt overf6re kraft tll vendegearet.et håndtag 1 traktorens højre sl-
obllng s- som udkobHngsstllltngen
gelås.

trgktoren lndsættes'1 tog med-4 TrB s. L§

Jer og mellemakselleJer må her-
ansport over længere afstande.

Da gearets smpreollepumpe er
heaf - at undgå beskadlgelser, s
der under normal kørsal er olles
bestemte nlpler. Dlsse flndes på
medeni de på L2?-L+6 er 1 de enåe
gældende rulIeleJer.

Overslgt over uregelmæsslgheder ved
og afhJælpnlng heraf.

Ardelt-gearet

fagttagen feJI Årsag AfhJælpnlng
1. gearollen bllver

utlLLadellg varm,
og traktoren træk-
ker lkke godt trods
godt l-lbende.notor.

kobllngen for
det pågældende
gear er for blød
og gllder

kobllngen Justeresved at dreJe anslags-
skruen for indkobltngs
armon I1dt ud,.

2. traktoren trækker
uregel-mæssigt og
stpdvls.

I-. årsae:
kobllngen f'ordet pågæIdende
gear er for
hård
2, årsae:6ffilfffita-
tlonen er stand,-set og kobllngs-
larnel-lerne er LØ-bet tør for ol1e.

kobllngen Justeres vedat dreJe anslagsskruenfor lndkobltngsarmenIldt Iængere l-nd.

a)kontrolhanen 1 olle-
lednlngen åbnes et 6Je-bIlk for at serom pun-
pen vlrker.
b)o11efllteret efter-
ses og renses om for-
irødent"
c)ollelednlngen og
pumpen underslges for
Bvt. utætheder. Evt.
må pumpen demonteres
og undersøges.

3. I[år motoren er 1-
gang, begynder trak
toren at k6rerseS,v
om gearet er stll-let på 0.

ollen har afsat
beg på koblings-
lameIlerne.

ollen aftappes og gear.
lcassen fyldes med so-larolle. Man ladet nu
motoren gå 1ndtlI o11-
en bl-lver varm. Deref-ter aftappes solarol1-
en og ny gearol1e, på-
fyldes,
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Bremseprlver
1. Prlveattraktorena førerbremreventil

1) Trykluflsystemet oplades lil 5,0 kp/cm' med tprerbremsehåndtaget i kprestil-
ling (1. hak) - se lig 1 - lprerbremsehåndtagets siillinger.

2) Tæthedspr/ve - håndtagel saeltes imidtstilling-{2. hak), og trykket må nu
ikke lalde mere end 0,5 kp/cm' på 2 minutler.

3) Systernet etlerfyldes i kprestilling (1 . hak).
4) Tryksælkning til 4,51 tDetle loregår ved at sætle

håndtaget i bremsestilling (4.'hak) til trykket er laldel til 4,5, og derefter
strak-s at sætle håndtaget eet hak trem til bremsealslutningstllling (3. hak).
Cylindermanometeret kontrolleres.

5) Håndtaget i kpreslilling - l. hak

6) Der loretages en luldbremsning. ( ledningstrykket seenkes lil 3,5) .

7') Der loretages en larebremsning. (Håndtaget så langt tilbage det kan
komme). Det kontrolleres, at ledningstrykket går på0.

8) L/sning med tyldest/d. (Håndtaget lpres så langt lrem del kan komme, og
sætles derefter omgående i kprestilling - 1. hak). Under denne manøvre
kontrolleres, al ledningstrykket går langt over 5, lor til slut igen at falde til 5.

Pr§ve al den direkle bremse

1) Håndtaget ihpjre side sæfles ibremsestilling - se tig 2 - direkte bremse. Det
iagttages på manometret, at der kommer 5,0 ip/cm, i bremsecylinderen.2'l Håndlaget sættes i midtstilling, og det kontroileres, at der ikkå er væsenlige
ulætheder.

3) Del samme loretages lvenstre side.

Bremseprlve lor log

Bremseprpven er begyndt, når der er meldl samlet.
Fprerbremsehåndtagel sæiles i1. hak (kprestilling). Toget bliver nu opladet
hvilkel tager mindsl 7 minutter.
Tæthedsprpve - trykket må latde 0,5 kp/cm, på 1 minut. (Håndtaget i
midtstilling - 2. hak).'
Togel eftertyldes i kprestilling - .l . hak,

Bremsepr/veren giver melding: »Bremseprpven slul«.

Husk
Bremseprpven skal tages om:
Hvis et udligningshåndtag benyiles
Hvis ibrugværende-koblin gshaner bevæges.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7l

Mtj april' 82
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DSffi
MASKINAFDE LINGEN

Enrne:
HJULFI,ANGESMøNING MED NALCO.
STIFTER
MH og AT

FVS* S

452 - 0t

Ad M 6742/72/FvS

Årsag:
Med henblik på en effektiv smdring af hjulflangerne og dermed reduktion af sliddet på
disse samt på sporene, pålægges det herved brugerne ved de regelmæssige eftersYn, jf
gældende forskrift, at kontrollere om smØreapparaterne er I orden.

Forskrift:
FVS-F 70 (Daglig! eftersyn, It{H og AT).

Udf.ørelse:
Det kontrolleres,
1) at stiften træder midt på flangen.
2l at der er tilstrækkelig lang Nalco-stift I holderen.
3) at Na1co-stiften er frit bevægelig i holderen.
4l at det lille vægtlod (med split i) også er frit bevægelig i holderen, såIedes at stiften

trykker mod flangen efter hensigten.
5) at arrangementet frit kan bevæges. Det må lkke være spændt fast til vinkeljerns-

beslaget, men skal kunne vippe og bevæges op og ned, (Rlrstykhet mellem skiverne
på den store bolt skal være 1 mm længere end tykkelsen af holderen).

6) at fjederen er intakt.
7) at styreklodsen ikke er slidt op (indvendig).
8) at aluminiumsklods med fØringsrlr har den rlgtige stilling mod flangetop.
9) I'be1ægningen af bIåt papir fjernes på Naleo-stiften flr isætnine (det yaerste

blå lag har tilbljeliehed tit 4t optage fugtigbeat,så stiftens bevægeligheti i
tilret forhinclres).

Det vil være nld.v.ret foretage justering og opspad,ing e{terh.son flangen s}ides
Justering:
Isættelse af ny Nalco-stift sker normalt ved, atholderen, Jf skitsen, skydes opad, så sty-
ret går fri af hjulflangen, hvorefter den slidte stift kan tages nedenud, medens den nye
stift tilsvarende kan isættes nedenfra.

Er hjulbandagen meget tyk, kan detværen/dvendigtat lØsne bolten (mærket A på skitsen),
der fastspænder rØret til aluminiumklodsen, udtage rØret, isætte den nye stift som oven-
for nævnt og sætte rØret på placls og fastspænde det i klodsen (uden at bruge vold) i en

afstand af ca 10 mm fra flangens yderside og med rØrets skråt afskårne ende parallelt
med hjulflangens yderside (se tværsnit på skitsen).

Stilleskruen for enden af holderel er slkret med kontramØtrik. Indstillingen skal være
således, at der bliver 3 6. 4 mm luft mellem ftangetop og styr.

aøv: 2f'11 Rev. sl: W0 ude.darcZlf B-T uda/cdk: slo I Antel aldor; 2 Side; 1- I

t
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A^ FRICHS
Aarhue L67/L83 hk dlesel-mek. rangertraktorer nro IIZ-ll+5. Bz-55o6.

Eortegnelse over slkrlnger og larnper.

No. Betegnelse AntaI Type Atrtp.

A 3l+

Bo9
Blo
B 1l+

Eo3
Eo3' ^L-1

slkrlng for manpvresfr6n'
rr rr lad,egenerator
r n ladnlng

slkrlng for batterl + og

hovedslkrlng for lys
gruppeslkrlng for lys

L

I
1

2

1

I

DZ TI
DZ ITT
DZ ITI

PatronC=9

DZ IT
DZ TI

t5A
5oA
5oA

loo A

2oA
loA

AntaI Betegnelse Fatnlng Type Watt
t+

2

I

1

I slgr

frontproJekt6r

toplanterne

førerrumslampe

sugnallampe for olle-vand

rallampe for ladnlng

rmmal guo

Drn&1 gu.

oærna1 st.

n{gnOn Sil.

nlgrpn sn .

2l+ volt
rugle nat,

2l+ volt
nlgJ€ trd.

2l+ volt
båbe rnat.

2l+ rrolt
kugle
2l+ rrolt
kugle

Iro w
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Maskinafdelingen
Loko- og S-togsdriftstjenesten

Bilao 9
side 1

lnstruks

for

benyttelse, betjening, renholdelse og garagering etc

af

rangertraktorerne 1 01 -146 samt 251 -290

Gyldig fra juli 1976



Forberedelsestieneste

Delt lorberedelsestjeneste

Alslutningstieneste

Brændoliepålyldning

Sandpålyldning

Personaleski[te

Betiening at traklorerne

Rutine i betiening al
traktorerne

lndlvelse al personale

Bilag 9
side 2

På stationer hvor rangeringen sker med traktorer al typerne 101-146 samt 251-290,
gælder efternævnte regler, uanset om traktorerne betjenes af maskinafdelingens eller
af driftstjenestens personale.

Forberedelsestienesten udfpres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
torberedelsesskemaer, og der beregnes tid til disse arbejder således:1. een gang idpgnet 30 min (for de ikolonne a mærkede arb).2. pvrige forberedelsestjenester 15 min (for de i kolonne A mærkede arb) .3. delt forberedelsestjeneste 15 + 25 min (for de ikolonne A2 mærkede arb) .

Hvis dagenes fprste rangerarbejde sædvanligvis er kortvarigt, kan det veere
formålstjenligt at dele forberedelsestjenesten, og dette må g/res når den samme lørel
indenlor samme vagt flr udklrsel udlltet de i kolonne A2 med x mærkede arbejder
(hvortil de 15 min beregnes) , og derelter iet beleiliget, senereliggende rangerlrit
interval sammenhængende udlirer de ikolonne A2 med 0 mærkede arbejder (hvortil
de 25 min beregnes) .

Afslutningstjenesten udfpres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
afslutningsskemaer, og der beregnes hertil 15 min, når traktorens tjeneste på den
enkelte dag er slut

De på skemaet tor alslutningstjeneste i kolonne E2 med x mærkede arbeider skal
ubelinget udfØres efter at traktorens tjeneste er slul, medens de med 0 mærkede
arbeider må udføres under et tidligereliggende rangertrit interval kortest mulig f@r.

Brændoliepåfyldning forudsættes foretaget lellighedsvis i pauser under rangerarbej-
det

Supplering af traktorens sandbeholdning forudsættes foretaget lejlighedsvis i pauser
under rangerarbejdet, og det kan eksempelvis under ugunstige velrforhold blive
nødvendigt at sandforsyne lQr nedksrsel til havnerangering af længere varighed.

Der beregnes ikke ekstra tid ved personalesk,itte, når traktorens rangertid ikke er
afbrudt.

Er traktorens rangertid eksempelvis 6-22,bliver de dertil h/rende tjenestetider f eks:
f/rste vagt 5,45 (evt 5,30) - 14,00
anden vagt 14,00 - 22,15.

Brydes traktorens rangertid derimod af en middagspause, således:
8-12 og 'l 4-17, bliver de dertil h/rende tlenestetider eksempelvis:
fprste vagt 7,45 (evt 7,30) - 12,15
anden vagt 13,45 - 17,15.

Det påhviler driftsomredet at kontrollere. at rangertraktorerne kun betjenes af
personale. som efter behdrrg instruktion og eksamination ved maskinafdelingens
toranstaltning har faet udstedt fprerbevis til den pågældende traktortype, og såfremt et
fprerbevis er inddraget - f eks ved overgang til andet arbelde - må den pågældende
ikke længere anvendes som afløser.

Betieningspersonalets een gang erhvervede rutine i betjening af rangertraktorerne er
af overordentlig stor betydning lor kgrelsiernes almen-tilstand, og dermed for rimeligt
lave vedligeholdelsesomkostninger.

Driftsområdet tilrettelægger derfor tienesteturene således, at aflpserpersonalet
kommer til at forrette mindst 2 fulde vagters tjeneste pr måned, for derved at
opretholde den en gang erhvervede rutine i betjeningen.

Den, der skal ind@ves i traktorkprsel. instrueres i betjening af traktoren og dens
bremseindretninger af en lokomotivinstruktpr eller en af maskinafdelingen særlig
udpeget stationstienestemand med erfaring i betlening af pågældende type traktor.
Efter afsluttet ind/velse aflægges den for traktorfprere foreskrevne prQve tor lederen
al pågældende driftsdepotområde eller dennes stedfortræder.
Traktorlpreren skal ved strækningsk/rsel med hensyn til synstyrke opfylde de krav,
der stilles til personale i 1. risikoklasse, jf ordreserie A.

Gyldig fra iuli 1976
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Traktorføreren skai ved strækningskørseI endvidere have det fornødne kendskab
til sR, slN, TIB, TB 1, ordne P, togplaner, IokaIt instruktionsstof og køre-
planen for den pågældende strakning. Det påhvilen funktionsleden I ved pr.øve
at sikre sig, at dette er tilfaldet.
Traktorfpreren skal viEre indøvet i k/rsel på den pågældende strækning og skal efterallagt pr@ve underskrive en erklæring om, at han år strækningskenoi oåt panrir",
derefter den pågældende selv at annullere denne erklæring, hvijdet bliver n/dvendigt
som tplge af, at han i tængere tid ikke har kprt på strækn-ingen.

Under strækningsk/rsel skal der på traktoren loruden traktorlpreren vaere en 2mand, der skal være instrueret i betiening af bremser og standsning al dieselmotoren.

som 2. mand må kun anvendes personale, som er godkendt al maskinafdelingen, og
som ha( underskrevet en erklæring om, at han er instrueret somovenlor anljrt.

Rengdring al rangertraklorer Traktorerne skal holdes rene såvel
drittsområdet:
1. at lilreltelægge tienesten således,

pauser til rengpringsarbeldet.

Pudseklude

Garegerlng

Garage ogleller remise

Kurveskriver tll reg istrering
al traklorbenytto!se
(251 - 2s0)

indvendig som udvendig, og det påhviler

at der bliver de npdvendige regelmæssige

2. at overvåge, at reng/ringen virkelig udf/res, samt at arbejdet foretages i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende lorskrilter og direktiver.

Da der under ingen omstaendigheder må anvendes tvist eller irregulære klude lil
rengøring eller under betlening af rangerlraktorerne, ligesom der ikie må lorefindes
sådanne elfekter på køretøierne, er der tildelt hver station en grundbeholdning på 50
stk sdmmede pudseklude pr traklor.

Kludene leies hos et privatfirma, og da statsbanerne har erstatningspligt over lor
eieren, påhviler det stationen al lø(e npje kontrol med grundbeholdningen.

I pvrigt lorholdes således:1. grundbeholdning at pudseklude rekvireres hos det respektive vedligeholdelsesde-
pot.-

2. der rka! udleveres et rimeligt anta! klude lil hver enkell traktorllrer.3. snavsede klude sendes efter behov til vedligeholdelsesdepotet til ombytning med
rene.

4. lorsendelse af snavsede (olierede) klude skal altid foretages i plasticposer eller i
lignende olietæt emballage.

Såfremt der i rangerarbeidet optræder pauser al en sådan varighed, at dieselmotoren
bliver kold, skal traktoren om muligt kpres i hus og/eller kplevandsforvarmeren
tilkobles (111O - 114).

Der må ikke opbevares uvedkommende ernner i rummet, og såvel eftersynsgrav som
gulvareal skal holdes rent og ryddeligl.

Olie- og fedtpletter på gulvet og i eftersynsgraven lfernes regelmæssigt med passende
mellemrum.

Det påhviler stationen dagligt at indsende kurveskriverne til driftsdepotområdet Arl
Kh, samt at kontrollere at hver enkelt kurveskive er gål|rl:
1. traktorens nummer
2. stationens navn (lorkortelse)
3. dato lor aftagning
4. traktorlprerens navn
5. notat om kilometerlællerens udvisende ved attagningen.

Nye kurveskiver rekvireres hos hovedlager 40 eller hovedlager 50 (varenummer
917566 119).

Ved indsættelse af reservetraktor skal sidst altagne kurveskive lra slationens hidtil
anvendte lraktor og lørst isatie kurveskive på den nye traktor pAlgres notal om
udvekslingen.

Gyldig fra december 1 983


