
Service-meddelelse. 

Ang. justering af bremsebakker - skinnebusser. 

Justering af bremsebakkerne må foretages hver 
14' dag, dog retter det sig noget efter forholdene. 

Justeringen foretages som følger : 

1) Aftag den ene skrue og løs den anden, der fastholder juste-
ringsdækslet, som er fastspændt på ankerpladen indvendig 
for neden. 

2) Drej dækslet og mål med en søger tolerancen mellem bremse-
bakke og bremseskive. 

Tolerancen skal være ca. o,3 - o,5 mm. 

3) Justeringen foretages med skruen L-37078, tegning C-21900 ~lan 
.. II. Kontr.amøtrikken løsnes, og når skruen drejes højre om {ur-

····viserens retning) formindskes spillerummet. 

Justeringen af bremsebakkerne er meget vigtig navn-
lig for baner, der·har grusballast. Jo større spillerummet mel-
lem b.remsebakke og bremsetromle er, des mere sand kan der kom--
me ind~ Sandet vil hurtig forårsage ru bremsetromler, der atter 
vil ·bevirke e~ alt for hurtigt slid af bremsebelæ.gningen. · 

Ved uddrejning af bremsetromlen f.eks. 4 mm i dia-
meter må der v'ed påni tning af bremsebelægning lægges 2 mm hårdt 
glanspap eller fiter mellem bakke og belægning for at få bak-
kerne ud på den rigtige diameter. 

Randers, den 12. oktober 1950 

A/S Vognfabrikken Scandia. 
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Belægning pcl orems et,ak_k_r._.r..;__ __ s;...k_·i_· nn __ e_b_u_s_-_. 

For 
bremsebelægningen på 

a t sH-:re en absolut 
bremseb o.kkerne har 

som fastholder og tykkelse af nitterne, 
bremseba'l{kerne. 

fastholdelse af 
vi ændret antal 
belægningen til 

·1et er for højet 

ler og anvende 

De 
fra 

nye ni t t e r 8r 8 
12 til 1 6 s ·~k . , 

mm hulnitter, 
jvf. tegning C 

og antal-
25181. 

Vi anbefaler 
de nye 16 stk . 

iJanen a t bore de 
8 ,iun hulni tter. 

ekstra .4 
' . . . hul-

:::lg,nders, den 2o. december 1950·. 
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