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Service-Meddelelse -----------------
Skinnebusser. 

Paa given Foranledning undlader vi ikke at henlede 
Deres Opmærksomhed paa, at Rullelejer med Klembøsning i 
Løbe- & Drivaksler paa Motorvogne og Bivogne regelmæssigt bør efterspændes. 

Efterspænding foretages første Gang efter ca. 5000 
km Kørsel og derefter ved Kaskinrevision, d.v.s. for hver 
25-30.000 km. 

11. December 1948. 

Vognfabrikken Seandia A/S 
Randers. 
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Service-Meddelelse. 

Ang, drivaksler-skinnebus. 

Da vi har bragt i erfaring, at nitterne, som fasthol-
der kronhjulet c-21893-1 til navet c-21898, i enkelte til-
fælde er klippet over, har vi omgående taget sagen op til un-
dersøgelse. 

Vi tilråder ved første revisiont at drivakslerne de-
monteres af Dem eller os, og i alle tilfælde sendes selve 
drivakslen med tilhørende nav og kronhjul til vor fabrik for 
at få nitterne fornyet i en mere sejg kvalitet med en brud-
styrke af 52 kg/mm2. 

Vi vil meget tilråde, at banerne ved første rev1s1on 
lader dette arbejd_e udføre for herved at sikre sig imod ned-

_ brud i driften og deraf følgende afsavn af skinnebussen. 

Vi skal drage omsorg for, at nitter og eventuelle re-
•ervedele altid vil være på lager, så at arbejdet kan udføres 
i løbet af et par d~ge i tilfælde af, at vi får den nøgne ak-
sel tilsendt. 

Randers, den 5~ maj 1949. 
Vognfabrikken Scandia A/S. 



Rev1sion af bogier. 
Skinnebus. 

Ved revision af aksler, herunder hjulafdrejning, 
må det efter montering af hjulene nøje undersøges, 9m hjulene ligger 
i linie d.v.s. ikke forskudt for hinanden sidevæ~ts. 

Denne undersøgelse e! temmelig vigtig, da en svigtende 
kontrol på dette punkt kan medføre et unormalt slid på hjulflangerne. 

Justering af akslerne. 

~.( 1) :Boltene 30202-8 og bøsninger C-21927 for hovedvogn 

( _ 

henholdsvis 30202-22 for bivogn efterses og fornyes i fornødent 
omfang. 

2) Akslerne _ lægges i bogierammen. Hjulene påsættes, og 
det indvendige mål mellem hjulflangerne måles på begge aksler. 
nette mål kan variere fra 1358 til 1362 mm. 

3) Akslerne justeres_ nu ved at lægge en ca. 3 m lang 
retskinne indvendig på hjulflangen ved akslen, der måler f.eks. 1358 mm. 
Akslerne rettes ind sideværts, indtil melet mellem retskinne og hjul 
på den aksel, de~ måler f.eks~ l3b2 mm, er 2 mm i hver side. 

4) Mål derefter afstanden mellem akselgafler og aksler 
og efter disse mål anbringes metalslic.stykkerne + justeringsmellemlægene. 

Husk, der må ikke være mere end o,5 mm luft mellem aksler 
og slidstykker. Efter montering af slidstykker. og mellemlæg :'rnntrolle-
res målene atter ved hjælpafretskinnen og justeringsmellemlægene, 
(som fås i forskellige tykkelser ) flyttes indtil mPlet, som f.eks. 
her omtalt 2 mm er rigtig, og der er o, 5 mm luft ved slidstykkerne,. som 
krævet. 

Omtalte justering må foretages ved hver revision og selv-
sagt, dersom hjulene skiftes fra en a~sel til en anden. 

Randers, december 1949. 

7ognf'abrikken Scandia A/S. 



Seryioe - Meddelelse. 

Rev:i. sion uf bogier - skinnebus. 

smal sporvidde. 

Ved revision af aksler, herunder hjulat4rejn1.IJ6, må det 
efter mont~ri.ng at hjulene nøje undereøgeø, an hjulene liger 1 
11n1e d.v.s. ikke forskudt for hinanden aide..-mrta. 

Denne undera•geløe er temmelig vigtig, c!a en sv1gten4e 
kontrol på dette J)Wlkt kan medfere et unomalt •114 p4 hjul.fiangerne. 

Juøteripg at akslery. 

l) :Boltene 30202-s og bøsninger 0-21927 for hovedTogn 01 
bivogn efterses og fomyea i fornødent omfang. 

2) Akslerne lægges i bogier0.1111M11i. Hjulene Jll•tte•, og det 
indvendige mål mellem hjulfi9.J1gerne målea pA beøe akaler. Dette all 
kan variere fra 942 til 946 ... /Jb~ - /362 (hv,,,.., c. /2~w-) 

-· . ,> .Akslel."DI·: justeres m ved at lmgge en •• , • laJII . · J:J!;f< 
retsk1nne indvendig p4 hjulflangen ffd akalea, ·4•1' 1111.e~\.t~ebti· 942 .a. 
Akalerne rettee 1n.! øideftrta, indtil mAlet •llea rtt8'fmt :~ og~ ll~ui 
på den akøel, .der dler t.eka, 946 aa, er 2 D 1 hTer ·ai.ct~/ '"':····•::•:.•:,-:,..: . 

., I , ~< ;• . . ., ; . ... •.. . • ' • . • • 

4) Mål de retter afatanden aellem akaelp.tler.;'-1-•bltr.:. 01·.:-. ::{?, "· · 
efter· diøøa mål anbringea metalalidlltJkkerne +, ,aa'.te.rt,4'"e1;~~~· · .. 

Huek • 4e:r 11A ikke Tare aere end-o ,, • -~ :~~l:.l:.•~:~:~1:~i ;:,01-~,:~. -·:. 
alldat,lcker. Efter monteriq at al14•"Jkk•:r,'-.~:;:~~~,."-fl,,#.~_µ!.,~~~~::;/: 
milene atter vad h~alp at ret•Jd.nnen 01· ,._.H ... 1.~:- ;,'~;;:~:'.;._i.;~q;~,:;: -.:···,: 
( 8Clll fl• 1 f onkellice tykkeleer) · 1'11"••·. !JiatUt;.iiii•'·~--~~~*-~~~ ;:~ll•r-·.·.: i.-~'. 

•• • ~•,•1~')! l' ; · ••"• •'!:: ' t• , ••;~; • ~..'.: ' t . -- ~, , ~• ••,~.~•. • • ' • 

catal't 2 mm ar ria'tic, 'og der er o,5 m lut" ~ :~:.~~J•!~ .. .. ,::~,,'!:~.L-.. ·.-
klinet. · · ·-' .. :,.::.:,:.;i /{:.;~~\{/:j\;{,~Jl?/{tt".·'/i<: : : . ··:· :.-

Omtalte 1ueter1ng mA foretages ved .hwr-- rntat._cm, 01 ae],.~, 
dersom h~ulene skifte• fra en aksel til m anden.- · · · · ··,,,r:;.f:~--·.· ·. ': ·· ·'·:·\,>:·; 

·~ '~ .: .. :· .,. . ' .. . 
·;,/ · .. ::~ . 

Randen, deo•~r-1949. ·. 

Vogn:tabrikken Sean.dia A/S. 

- .. -:,, _ 



:: ·• .. ,: ··• : .. \";~ ·,' . ,:·, • I 

.. ...._._._,_ ___________________________ _ 

•I. 

Telegramadr. : ScancUa, Randen 
Telefoner: 153 • 2S4. 380 

Rlg•tololon 4 
PostkOftCO 16800 

JJ/aj De bornholmske 

Ang. skinnebusser. 

I 
teriale 
for 11Layrub11 
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·····•·--------------- -

RANDERS, den 24. maj 1950. 

Jernbaner 
Direktøren, 

Rønne. 
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Service-Meddelelse. -----------··-----~··-- -

Ang. drivaksler-skinnebus. 

Ved montering af driva~s lerne efter revision er det 
af stor vigtighed, at kron- og spidshjulet indstilles således, at 
bæringen på tandflankerne bliver, som den skal være. Hensigten her-
med er bl. a. at opnå en· s :'i lydløs gang som muligt • 

• /. Til ormtering sender vi vedlagt et skema, som viser 
den rigtige tandbæring på fig. I. Endvidere er der på skemaet vist 
forskellige forkerte tandbu)ringer, Gumt hvorledes fejlen afhjælpes. 

Randers 1 ·den 6. april 1951. 
Vognfabrikken Scandia A/S 



' ·• •• • ,,._ .., .. ...... .... .,,_,.~ - •,.. .. ••H"t,...,..•,.._,,, ,;o M,•1., .!'J'"•"" .,.1 ••1 , • •11 ,' , •u:,h" 

Service - meddelelse nr. 4o. 

Skinnebuss er. 
Smøring af drivaksler SM vogne. 

Ved reparationer af drivaksler har vi i flere tilfælde 
konstateret, at smøreolien fra drivakslerne er løbet ud gennem 
rullelejerne og ud i bremserne. Dette nedsætter bremseeffektivi-

0 teten betydelig. 

Ø -

Vi gør opmærksom på, at drivakslen i henhold til in-
struktionen ikke må påfyldes mere smøreolie end til underste 
kant af påfyldningshullet, som ligger under midterlinien. 

Overfyldning af drivakslerne med olie vil altid med-
føre ovenanførte kalamitet. 

Vi gør endvidere opmærksom på, at vi ·1;11 --smø_ri_ng -.!lf 
rullelejerne vil anbefale en fedtkonsistens, · der .svarE;lri"til 
f.eks. "Vacuum Oil II Mobilgrease nr. 5, der -~r ·~~lke . .ridt·~·fo~ en 

' . . ' ' ' ; .:-, . . :?' :: . . , ,. . 
særlig evne til ikke at løbe ud _gennem pakninge_~?l-~.\ ~g)'u4f ~A. ,. ·(. _::), 
bremsebelægningen. . . . . ':!;. -()n-r:/-:~!i~:iEtf}itlt/~: ·_.···:,_.-.:<,:_:··· 

For en ordens s_kyld gør vi samtidig · _op~rkao,~~i-PA.~~:--at ,vi · 
1 

I ' •• r>' _,.; :, •,• '>.i ~·•-(){ 1•t :1.f--f...~,' .• •, :•- '•" 
ikke mere fører manchetpakning 120 x a5 · -~·-?,.,t,f~_g~.:..~,~;fic:· · t.~~:l~":\;;?). 

, • • ': · · ~ .,~i ........ -:-.. 1.:~ .. ,~;-vl·,r.r ... !,., !-.flt .1 ,t·,;.-): \;>' ! ·::.,! 

men henviser til vor service-meddel~.1~8\ ?:ft,~}r;;:~~l <,~\". ::::ff~·??-·-: '-::·-:~---
:·. _· ·;~: ,_::: :~.; '.,/"/:~lttJ~~ ~~tii~tt{f )Lt.:/ \:·•~ '. 

I 
.. ' ,.····· ...... 

• , ·:. i . 

Randers ,,. ,den ..-30.;.maj;i:11951·. ,::f..,~~t·:i .~i , .-':-_ .-_,_. 
.. ~: , ,;. ·:. l, ')~ .. ·t:A.;°;~:~~
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