
HORSENS PRIVATBANER. 

BN/EÅ 

cirkulære nr • .Ma. 25, 

./1..ngående eftersyn, opsmøring m.m. af disel-elektriske køretøjer (gamle D,L,, D.M. og nye D,L.) skal følgende bringes i erindring: 
1 gang daglig: 

Banemotorlejer smøres 
.Akselgab smøres 
Kompressor smøres (kileremme efterses nye D.L.) 
Suge- og trykfilter for smøreolie renses 
Topstykker smøres 
Luftbeholdere afvandes (uden for remise) 
Luftkøler udblæses (uden for remise) 
Olieudskill.ere udblæses (uden for remise) nye D,L. 
$pildo1iebeholdere tømmes (nye D,L.) 
Sandkasserne efterses og sW'l.dingen prøves. 

1 gax1g ugentlig: 

Brændstofsugefilter renses (udføres af værkstedet) nye D.l. 
_1 gang må.n,:~ig: 

Brændstoftrykfilter renses (udføres af værkstedet) nye D.L. -- I Inden s 17art a f motQ.E.§_n efj;erses: 

/ 

\ 
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' S~lar oliebeholdningen 
- ølevandsbeholdningen 
Oliestand i hovedraotor 

11 11 trykladeblæser (nye D0 L.) 
n "brændstofspumper (nye D,L,) 

~ ritfordafuperen (nye D.L.) kun i frostvejr 
SJ.Jkrings- og lampebeholdningen 
væ-ktøjsbrædtet (nye D,L.) 
Vandbeholdning på centralva.rmeanlæg og W,C. (D,M,) 

Eventue lle mangler afhjælpes af førerne, ..... 

Senest hver torsdag aft.en meddeles værkstedet, ( skrives på 
--- om eve:ntuelle bremse såler skal ud.skiftes eller bremsetøjet 

r. den søndag. 

og efte~ n.i.re r tj eneste- --
og -rør opdages 
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Forbinde/sesskemo /pr jCPYnslrt/Jmsmoskiner l{l~e MD, ML.oq_ C' 

o± 

Molorens om/øhsrelning vendes ved al 
ombfllle lillt>dnin9erne lit børsterne 

2. KomP.: motor u . 19..s. 2 klemmer 
0 .± 

Molorens omløbsrelnin9 vendes ved 
olombfille lillectningerne li/ b<Jrslerne 

3. Snunfmofor m.19.s. 3 klemmer 

Motorens om 'øbsrelning, .-endes Yedol 
omhylle lillt1dningerne "/1/ hørslerne 

Om/ff>_bsrelnin9.en er set f.!o kommutatorsiden 
Komf!.oundmofor m. i9..s. 

15. Medkom12:d9.nomo u. sllunlr"..: 
+-

H5. Medkome..d!f(JOmo m. sllunfr~ 
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