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Instruktion for Betjening af Gearkasse og Reversgear 

i 

J E N R B AN E - M O T O R V O G N 

D.S.B. i'iode1 VI I I . 

Den Haandstang, der er anbragt nær::Jest Føreren, er Haandstang 
til Reversgearet i Drivakslen, medens den yderste er Haandstang til 
Gangskiftet i Gearkassen. 

Haandstængernes Funktioner fremgaar af medføl[ende grafiske 
Instruktion. 

Instruktion for forreste Fører. 

l) Under lviotorens Igangsætning skal 'begge Haandstærl€;er staa i Frigear. 

2), Haandstangen til Reversgear sættes i den ønskede Kørestilling: FreEl 
eller Bak. 

3) Koblingen træder ud, og Haandstangen for Gangskifte sættes i lste 
Gear> hvorefter Koblingen l anp;somt sæt t es i F'unld ion, indt i 1 der 
mærkes et lille Ryk i Vognen. Reversgearet i Drivakslen er na inde. 
Dersom Toget ikke straks sl<al køre, føres Haandstangen igE::n ud af lste 
Gear og tilbage i Midtstilling. 

Instruktion for bagerste Fører. 

(Naar virker som Hjælpemotor) 

l) Motoren startes idet ;:12.n først forvisser sig at beg§:e Haandstæn-
ger staar i Frigear. 

2) Koblingen trædes ud og Haandstangen til Gangskifte sættes i direkte 
Gear. 

3) Koblingen sættes i Funktion oe. Motoren reguleres op til det Omdrej-
ninfstal, der svarer til den øjeblikkelige Kørehastighed. 

4) Haandstangen til Reversgear sættes ind i den rigtihe Kørestilling. 

Forinden Føreren forlader Førerpladsen, bør han altid forvisse sig om, . 
at 'beg,ge Haandstænger staar i Frigear, oG at Knorr-Bre1i1seventilens 
Haandtag er aftaget. 

Omstyringen af Reversgear i Drivakslen sker ved Hjælp af Trykluft. 
Den Del af Røranlæcet, der omfatter Ol11styringen, kan ved Hjælp af en 
Hane afskæres fra det øvrige Røranlæg. 

H1z'YS Trykluften i et givet øj eblik skulde svigte, kan Omstyringen 
foretages med en Skiftenøgle gennem Lemmen over Dri val{slen; i dette 
Tilfælde aflaases Skiftearmen !i1ed en Pal i den ønskede Stilling. 

Samt idig med Opvarmningen af Motoren bør Ll1an, særlig om Vinteren, 
oPVari11e Olien i Drivakslen. Dette sker ved, at HaandstanEen til Gang-
skifte sættes i 2det eller direkte Gear, medens Raandstangen fot 
Reversgear sættes i Frigear 


