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Beskrivning
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Förord

Denna handbok innehåller viktiga upplys

ningar och råd för skåprälsbilens skötsel.

Boken gör inte anspråk på att vara full

ständig men den bör bli till god hjälp, så

väl för föraren som för rälsbilens underhåll.

Vissa mindre ändringzir av konstruktion och ut

rustning kan komma att ske.

Boken är bearbetad av

lö Å Andersson

Maskintekniska ̂ ^ån



a A R i H T I

Från den dagen skåprAlsbilen Insättes i trafik gäller en garantitid på

12 månader fOr materialfel och detaljer, som ej kan anses utfBrda enligt god

teknisk standard.

I garantin Inbegripes icke skador, som uppstått på grund av att viss del

till fSlJd av materialfel gått sBnder, ej heller innefattar garantin

skador fBrorsakade av naturligt slitage, missbruk, bristande smörjning

eller annan vårdslBshet, ej heller arbetskostnad fSr demontering av

skadade delar och montering av nya.

Firmorna ikläder sig icke ersättningsskyldighet fBr skador på person

eller egendom, vilka kunna uppstå som fBlJd av fabrikationsfel. Icke

heller påtager sig firmorna något ansvar för förluster eller direkta

eller indirekta kostnader, som kunna uppstå till följd av störningar

i driften.

Reklamationer skall skriftligen anmälas till maskintekniska byrån,

som i sin tur tar upp skadan till behandling med berörd leverantör.

Huvudleverantör för rälsbilen är AB Maskinfabriken Eiker, Lund.

Chassiet är tillverkat av AB Intemational Harvester, Malmö. Karosse-

riet är tillverkat av Karlaverken i Laholm AB. Hydrauliska sandnlngs-

anordningen och snabbmotorvärmaren är tillverkade av DWE-verken AB,

Norrköping.



INNEHALLSFORTECKNINfT

Sidorna är numrerade kapitelvis med kapitelsiffran som 100-talssiffra.

Sidan 307 är alltså sidan 7 i kapitel 3»

KAPITEL 1 Anvisningar för skåprälsbilens förare

A. Instrument, reglage och kontrollampors placering och funktion

I. Instrument och kontrollampor, placering

II. Gasreglage

III. Chokereglage

IV. Kopplingspedal

V. Bromspedal och handbromsspak

VI. Växelspak för stegväxellåda

VII. Växelspak för riktningsväxellåda

VIII. Växelspak för kraftuttag

IX. Värmereglage

X. Manövrering av lyft- och vändanordning

XI. Manövrering av rälshjul

XII. Manövrering av arbetsbrygga

XIII. Manövrering av sandningsanordning

XIV. Ljusmanövrering

B. Start av motorn

C. Åtgärder under köming

Hastigheter

Kontrollampor

D. Åtgärder efter köming

E. Inkörning

F. SmÖrjning

Smörjschema (ritning 2MNI-7473F> se bilaga 2)



KAPITEL 2 Allmän del

A. Huvuddata

B. Ramverk

Hjul och broms

Hydraulutrustning

Beskrivning och skötselinstruktion

E. Karossen

F» Inredning

Glasrutor

!• Uppvärmning

J. Målning

K. Verktygsutrustning och tillbehör

KAPITEL 3 Motorbeskrivning

Tekniska data

B. Tillbenör och utrustning

I. Kylsystemet

II* Kylvätskepumpen och fläkten

III* Termostaten

IV* Kylargardin

V* Bränslesystemet

VI.Bränsle och bränsletank

VI-L. Bränslepump, renare och förgasare

VIII* Motorns luftrenare och oljerenare

IX* Tändsystem

X. Tändstift

KAPITEL 4 Elektrisk utrustning

Ä. Strömkällor med instrument

I. Batteri

II* Batterifrånskiljare

III. Generator

IV. Säkringar

V. Bränslemätare



B. Förbi^Ukiiingsäpparåter

I. Armatur och glödlampor

II» Startmotor med startrelä

III» Signalanordning

r/» Vindrutetorkare och vindnitéspoläre

V» Körriktningsvisare

VI» Varmluftvärmare

VII. övrig utrustning

C» Elektriskt kopplingsschema ritning IMM-6765

KAPITEL 5 Underhåll



KAPITEL 1.

ANVISNINGAR FÖR SKAPRALSBILENS FÖRARE

INSTRÖMENT, REGLAO: OCH KONTROLLAMPOHS PLACERING OCH FUNKTICH

I> Instrument och kontrollampor, placering»

På instrumentpanelen mitt för ratten är hastighetsmätaren och tändnings-
låset placerade. I hastighetsraätarens imderkant finns 2 st gröna kontroll
lampor för körriktningsvisama. Till vänster «n mätaren finns följande
instrument;

övre raden från vänster; se fig 1.

Strömbrytare för kurvljus, strömbrytare för backlampa, strömbrytare för
röda lampor (på taket fram och bak) strömbrytare för hyttbelysning, ström
brytare för rälsbelysning, strömbrytare för vänster vindrutetorkare och
strömbrytare för höger vindrutetorkare.

Nedre raden från vänster:

röd kontrollarapa för kurvljus, röd kontrollampa för backlampa, röd
kontrollampa för röda lampor på taket, tryckknapp för siren, strömbrytare
för vindrutespolare, strömbrytare för starktonshom.

Instrument placering
'Tändningslås

Till höger c»Q hastighetsmätaren f^nns ett centralinstrument med bränsle-
mätare, temperaturmätare, amp.mätare och oljetryckmätare. Se fig 3.

På instrumentpanelen i vagnens ralttlujöe finns kontrollampor för hydraul-
utrustningen. Från vänster:"Främre rälshjul", röd kontrollampa vid ned
fällda hjul och grön kontrollampa vid uppfällda hjul.

"Lyftcylinder", röd kontrollampa vid nedsänkt platta och grön kontrollampa
vid nppljtt platta. "Brygga", grön kontrollampa för arbetsbryggan i vilo
läge på taket, "Bakre rälshjul", röd kontrollampa vid nedfällda hjul och
grön kontrollampa vid uppfällda hjul. Se fig 2.
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II» Gasreglage, fig 2 och 3.

Förutom gaspedalen finns ett handgasreglage, som kan användas för att
öppna gasspjället något vid start av motorn eller för att ställa in
spjället för önskat konstant motorvarv t ex vid köming med hsrdraulut-
rustningen eller vid rälsköming»

III» Chokereglage, fig 3»

Choken används för att göra bränsleblandningen fetare genom att mii^ka
lufttillförseln till förgasaren»

Chokespjället stängs i proportion till hur långt reglaget dras ut, sam
tidigt som tomgången okas, för att inte motorn skall stanna under vann-
kömingen» Skjut in choken så snart motorn är varm» Använd aldrig choke
reglaget vid varm motor»

Vid nedtrampning av kopplingspedalen frikopplas motorn från stegväxel
lådan så att växling kan ske.

Kontrollera regelbundet kopplingspedalens fria spel och justera det om
det är mindre-än föreskrivet» Pedalen skall kunna röra sig fritt 5 cm
irman kopplingen påverkas. On justering behövs, är det mycket viktigt
att denna utförs på rätt sätt, eftersom kopplingen i annat fall skadas
och kräver dyrbara reparationer. För undvikande av onödiga bekymmer och
kostnader bör endast en kompetent serviceman anlitas för justering av
kopplingen. Håll aldrig foten på kopplingspedalen annat än vid växling
eller stannande av bilen»

V. Bromspedal och handbromsspak, fig 2»

Bromspedalen påverkar via det hydrauliska bron^systeraet alla fyra hjulen.

Bromspedalen skall ha en fri rörelse på cirka 6 mm,innan bromsarna börjar
ta. Detta spel hindrar att bromsarna släpar på bromsbackama.

Tryck på broms pedalen för att minska bilens hastighet. Hur hårt tryck
som behövs beror på vägförhållandena. På torra, permanentade vägar och
räls bör brorasningen ske relativt hastigt, eftersom detta medför mindre
uppvärmning och slitage. På dåliga och hala vägar och räls måste in
bromsningen göras försiktigare för att inte bilen skall slira.

Huvudbromscylindem eller mastercylinder sitter under huven, på vänstra
sidan av motorskottet.

Bromsoljan måste nå upp 20 mm under påfyllnings rörets överkant. Använd
endast speciell bromsolja av god kvalitet. Fyll aldrig ända upp i på
fyllningsröret. Se smörjanvisningama bilaga 2.

Handbromsen är mekanisk och verkar på en trumma på utgående axeln vid
stegväxellådan.

Handbromsens ordinarie uppgift är att hålla bilen kvar vid parkering, men
den kan även anvärdas som hjälp vid nödbransning. Handbromsen skall inte
användas för bromsning under vanlig köming»



Växelspaken användes för inkoppling av lämplig växel, som förändrar utväx-
lingsförhållandet mellan motor och drivaxel* Växling får endast ske, då

'"" är helt nedtram1  M ty tT '-^1 tyx* * ti

Växellägen framgår av växlingsschemat, som finns placerat på instrumentpa
nelen, fig 2 och 3»

VII* Växelspak för riktningsväxellåda, fig 2*

Denna spak användes endast vid köming på räls för val av körriktning*

Spaken har ett neutralläge och ett läge för köming bakåt med rälsbilen*

Obs*' Riktningsväxeln får ej inkopplas annat an vid stillastående fordon och

På stegväxellådans högra sida är monterat ett kraftuttag för drivning av en
oljepump för det hydrauliska systemet*

Växelspaken för kraftuttaget är placerad längst till höger vid förarplatsen
(fig 2)* Spaken har två lägen, ett neutralläge bakåt, och ett inkopplingsläge
framåt •

Obsi Kraftuttaget får ej inkopplas annat än vid stillastående fordon och får

6.1 vara inkopplat vid köming av bilen*

IX. Vännereglage, fig 3*

För användning av friskluftsvärmaren dras det högra reglaget på instmiment-
panelen ut* Drag ut reglagen märkta "temp" och "heat"* Den med "heat" märkta
knappen reglerar fläktens hastighet*

Om värmaren skall användas för uppvärmning av cirkulerande luft, trycks den
högra ventilationsknappen in* Drag ut knapparna "Temp" och "Heat" och öppna
luckan på vännaren* Värmemängden kan efter Önskan regleras med "temp"-knappen*

Defrosteruttagen till vindrutomas uppvärmning äro pluggade" med huvar av
gummi* Vindrutorna äro nämligen av imfri typ bestående av dubbla härdade
glas med 6 mm luftmellanrum mellan glasen*

Någon varmluftblåsning på dessa glas erfordras ej*

X* Manövrering av lyft- och vändanordni

•>
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Bakom fotsteget vid förarplatsen finns manäverventiler och manöverspakar
för hydraulutrustningen.

Spakarna skyddas och låses genom två uppfällbara plåtlock. På locken finns
skyltar, som anger manöverspakamas lägen.

Locken fälles upp fre en manöver och fälles ned,sedan manövern avslutats.

Vid manövrering av lyft- och vändanordningen får skåprälsbilen e.1 vara

ojämnt belastad.

Innan lyftningen påbörjas,tillses att underlaget för lyftanordningens platta
Sr pleint. Underlag skall i möjligaste mån vara rent från sten, is eller
dylikt.

Vid lyftning, vändning och sänkning förfares enligt följande:

1. Starta bilens motor, trampa ned kopplingspedalen och för växelspaken för
kraftuttaget framåt enligt skyltanvisningen vid sidan om spaken, fig 2.

Släpp kopplingen - kraftuttaget driver nu oljepumpen för hydraulsystemet.

2. För raanöverspaken för lyft- och vändanordningen, fig k, enligt skylt-
anvisningen "Bil upp". Inställ handgasreglaget, fig 3, så att motorn
orkar med hydraulrörelsema.

3. Bilen lyftes till önskad höjd, fig 5. Lyftanordningen har en lyftkraft
av ca 8000 kg.

4. Skåprälsbilen vrides runt tills hjulen kommer mitt över rälsen.

5. Vid sänkning föres manöverspaken, fig 4, till läge "Bil ned".
Kontrollera att lyft- och vändanordningen är helt uppe.

6. Motorn skall alltid vara igång och driva oljepumpen vid sänkning av
bilen. I annat fall hinner ej hydrauloljan "undan" med påföljd att oljan
sprutar ur systemet.

ObsJ Den gröna kontroUampan skall lysa, då vändanordningen är uppdragen.
Bilen får ej köras, om den gröna lampan inte lyser. Undersök orsaken.

7. Kopplingspedalen trampas ned och kraftuttaget urkopplas.

Fig 5 Lyft- och vändanordning



XI. ManSvrerlng av rälsh.iul.

Vid reglagen, flg 4, finns en belyst siktram, som användes vid Svergång
till rälsdrift, som fig 5 visar.

När föraren genom siktramen ser närmaste rälssträng, är bilen så placerad,
att när den sedan lyftes och svänges, kommer rälshjulen mitt över rälema.

1. Kraftuttaget inkopplas och bilen lyftes och svänges så att rälshjulen
kommer mitt över räls enligt X:l-2.

2. Rälshjulen fram och bak sänkes genom att föra resp manöverspakar mot Ned
enligt skyltanvisning fig 4 tillsöverströmningsventilen träder i funktion.

3. Bilen sänkes genom att föra manöverspaken, fig 4, till läge "Bil ned".

4. Kopplingspedalen trampas ned och kraftuttaget urkopplas.

5. Kontrollera att rälshjulen är helt nedfällda vid rälsgång och helt upp
fällda vid landsvägsköming.

6. De två gångjämsförsedda plåtlocken vid manöverspakama, fig 4, fäUes
så att locken låser och säkrar spakarna.

7. Bilen är nu körklar för rälsgång. Röda kontrollampor visar att räls
hjulen är nedfällda och de gröna kontrollampoma att rälshjulen är
uppdragna i viloläge. Obs. Bilen får ej köras,om lamporna inte lyser.
Undersök orsaken.

8. Vid övergång frän rälsgång till landsvägsköming förfares i omvänd ord
ning.

XII. Manövrering av afbetsbrygga.

1. Bilens motor skall gå och kraftuttaget inkopplas enligt X:l.

2. Plåtlocken vid manöverspakama, fig 4, uppfällas.

3. Manöverspaken för arbetsbiyggans reglering är ca 50 mm längre än de
övriga spakarna. Tydliga skyltar vid spaken angiver bryggans manövrering.

4. Då biyggan är upj^örd, urkopjlas kraftuttaget och plåtlocken vid manöver
spakama fällas, så att locken säkrar spakarna.

5. Bryggan är nu i arbetsläge och man kommer lätt upp på densaimia genom
den utdragbara stegen i bryggans bakkant fig é.



6. Om arbetsbryi
bryggans öve:
skruv#

som finns på
ch dess luster



Svängkrans

Bromsbelägg

Ju-fVerskru^
^Sr broms

Fig 8 Arbetsbrygga Broms

7. Motorn och kraftuttaget skall alltid vara i drift och driva oljepumpen
för hydraiaoljan vid sänkning av bryggan. I annat fall hinner ej oljan
"undan" med påföljd att oljan sprutar ur systemet.

8. Då bryggan är i viloläge på taket markeras detta av en grön kontroll
lampa fig 2.

Fig 9 visar brytaren på taket för nämnda lampa.



XIII. ManSvrerlng av gandningsanordning.

På väggen bakom förarplatsen är manöverhandtagen för sandningsanordningen
placerade, fig 10.

Maitöverhandtag

Huvudcylinder

01J epafyllning

Fig 10 Sandningsanordning

1. Vid lyftning av manöverhandtaget pressas oljan som finns i cylindern
genom rör till ett ventilhus på sandboxama vid de bakre hjulen, fig 11.

Sandpåfyllning-*

Luftningsskruv *

Varmvatten

radiator

Fig 11 Sandboxar

2. Den i ventilhuset befintliga ventilen öppnas genom oljetrycket ya-rvid
sand rinner ut på räls eller vägen, så länge som handtaget hålles upp
lyft at.
Obsi Använd alltid torr. ren sand fri från småsten.



XIV» L.iu3inanÖvTering>

Med belysningsströmbrytaren på instrumentbrädan, fig 3, manövreras strål
kastare, parkeringsljus, instrumentbelysning och bakljus. När strömbrytaren
dras ut, tänds både parkerings- och bakljusen. För tändning av instrument-
belysningen vrids knappen moturs. LJusstyr4<an regleras härvid med en inbyggd
reostat från noll till maximum.

Den fotmanövrerade avbländningskontakten, som sitter vid förarens vänstra
fot, används för omkoppling mellan hel- och halvljus. Med hjälp av omkopp
laren bländas strålkastarna av vid möte och omkörning för att sedan kopplas
in till helljus igen, när vägen är fri. En röd lampa, placerad mellan ampere-
metern och oljetrycksmätaren, lyser, när helljuset är inkopplat. När strål
kastarna avbländas, slocknar lampan.

START AV MOTORN

1. Tillkoppla batterifrånskilJaren, fig 3*

2. Drag åt handbromsen (drag spaken bakåt).

3. Ställ växelspakar i neutralläge.

4. Drag ut handgasreglaget, fig 3, eller tryck ned gaspedalen så att gas-
spjället koiTffi»r i läge för hög tomgång. Så snart motorn går rent, skall
handgasen tryckas in igen.

5. Drag ut choken ungefär halvvägs. Använd inte choken, om motorn är varm.
I nycket kallt väder kan choken behöva dras ut helt, men måste då skjutas
in halvvägs, så snart motorn startar.

Obs! Om choken används ofta, späds vevhusoljan ut gencmi att oförbränt
bränsle rinner förbi kolvarna. Härvid tvättas oljan bort från
kolvar och lylinderväggar, så att något skyddande oljelager inte
längre finns mellan de rörliga delarna. Av denna anledning bör
motoroljan bytas oftare på vintern, och den nya oljan skall alltid
vara av god kvalitet.

6. Trampa ned kopplingspedalen och håll den nere tills motorn går.

?• Vrid tändningsi^ckeln, fig 1, så långt den går åt höger och släpp den
så snart motorn startar.

Obs! Kör aldrig startmotom mer än trettio sekunder i taget. Om motorn
Inte startar eller stannar igen, får startmotom inte kopplas in
på nytt, förrän motorn stannat helt.

8. När motorn går igång, måste choken skjutas in så långt det går utan att
motom börjar gå orent. Skjut in choken helt så snart motorn blivit varm
och går Jämnt.

Starta eller kör aldrig motom i ett stängt garage. Avgaserna från alla
fiirbränningsmotorer innehåller giftig koloxid, som är smak-, lukt- och
färglös. Håll garagedörrama vidöppna medan bilen startas, och håll
alltid förarhytten väl vädrad för att undvika gasförgiftning.

ÅTGÄRDER UNDER KÖRNING

Kör ej bilen med för höga hastigheter på de lägre växlarna, då detta medför
onödigt stor bränsleförbrukning. Å andra sidan skall ej rälsbilen köras med
alltför låg hastighet på de högre växlarna, då motor och kraftöverföiring
därvid utsättes för stora och ojämna belastningar.



Följande regler bör beaktas;

1. Kontrollera alltid det hydraxiliska bromssystemet genom att trampa ned
bromspedalen innan bilen körs. Härigenan känner ni att bromssystanet
fungerar, och att pedalen står i rätt läge*

2* Trampa ned kopplingspedalen*

3* Lägg i ettans växel.

k* Lossa handbromsen*

5* Tryck ned gaspedalen så att motorvarvtalet ökar tillräckligt för att
motsvara belastningen* Släpp sakta upp kopplingen och ge samtidigt mera
gas för att förhindra att motorn stannar, när kopplingen tar*

6* När bilen kommit upp i fart, släpps gaspedalen samtidigt som kopplings
pedalen trampas ned* Lägg sedan i närmast högre växel* Släpp upp kopp
lingen och Öka samtidigt gasen enligt ovan* Upprepa sedan sanana procedur
för nästa växel*

Låt alltid motorn gå varm ett par minuter, innan ni kör* Detta gäller
särskilt vintertid*

Pressa aldrig en kall motor*

Rusa aldrig motorn, då den går utan belastning eller på låg växel*

7* Kör inte fortare än tillåtna hastigheten enligt vägtrafikförordningen
vid landsvägskörning och 70 km/tim på räls*

Obsi Riktningsväxeln och backen får ej inkopplas annat än vid stilla
stående bil*

8* Rälsbilen bör under köming i första hand bromsas med motorn genan
nedväxling*

Gör mjuka bromsningar för att förhindra hjulens låsning*

övervaka varnineslaranornai

Ol.letrvcksmätare *

Oljetrycksmätaren visar smörjoljans tryck i motorn*

Skalan är försedd med beteckningarna L och H, vilka anger lågt respektive
högt oljetiyck, fig 3*

När motorn är varm och går på toragång, är oljetiycket lågt under normala
förhåUaiviett*

ön utslaget varierar kraftigt eller inget utslag erhålls,när motorn går,
måste den omedelbart stannas för undersökande av orsaken härtill.

Hastighetsmataren*

Hastighetsmätaren visar hastigheten i kilometer per timme* Mätaren, som
drivs av en böjlig axel från växellådan, visar även den totalt körda väg-
sträckan» fig 1*



Amperemeter*

Ämperemetera visar laddmngsstrBiimen från generatorn till batteriet eller
urladdningsstrSnmen frän batteriet. Vid låga motorvarv visar amperemetem
urladdning. När batteriet är helt laddat, visar instrumentet endast en svag
laddningsstrSm under IcBming, fig 3.

Bränslemätare.

BrSnslemåtaren är elektrisk och visar bränslenivän i tanken. Mätaren fungerar
bara när tändningsnyckeln vridits åt höger eller vänster, fig 3.

Indikatorlampa för helljus.

En röd lampa, placerad mellan amperemetem och oljetrycksmätaren, lyser när
helljuset är tänt. När strålkastarna bländas av, slocknar lampan. Hel- och
halvljusomkoppling manövreras med fotkontakt.

Temperaturmätare.

Den elektriskatermométem visar temperaturen hos vätskan i kylsystemet, och
inte mängden vätska. Termometern fungerar bara när tändningsnyckeln vridits
till sitt högra eller vänstra läge. Cta termometern plötsligt visar staik
värme under varmköming eller köming, måste motorn stannas och orsaken
härtill fastställas. Normalt skall motorns arbetstemperatur ligga mellan
70 och 80 grader C.

Körriktningsvisare.

Körriktningsvisarspakon sitter på rattstången under ratten. För högersväng
förs spaken framåt, och för vänstersväng bakåt. Signallampor framtill och
baktill på bilen samt gröna vamingslampor i centralinstrumentet blinkar,
när körriktningsvisama är i funktion. Spsdcen går automatiskt tillbaka och
lamporna slocknar, när ratten förs tillbaka efter svängen.

Kontrollampor för hvdraulutrustningen.

Cte de gröna lamporna inte lyser eller slocknar under köming betyder detta
att rälshjul eller lyft- och vändanordningen inte är i "säkert läge" eller
att någon glödlampa är trasig. Stanna då rasedelbart och klargör felet.

Om de röda lamporna lyser under köming, skall bilen omedelbart stoppas.

Då har säkerhetsanordningarna för rälshjul- och vändanordningen skadats
med följd att anordningarna är på väg att "glida ned".

ÅTGJiiDER EFTER KÖHHIHO

1. Drag till handbransen.

2. Frikoppla stegväxeln (lägg ur riktningsväxeln).

3. Stanna motorn genom att vrida tillbaka starti^keln.

å. Släck all belysning, värmereglage etc.

5. Frånkoppla batterifrånskiljaren, fig 3.

6. Vid kall väderlek - minusgrader - bör inte handbrransen vara åtdragen mrier
längre tid.



E. INKÖHHING

Ralsbilens motor måste köras in omsorgsfullt, innan den kan ge maximala
prestanda# En ny motor, som får slitas in ordentligt under en korrekt
inkörningsperiod, går mjukare och tystare och får längre livslängd och
bättre driftsekonomi#

Under de första 75 milen bör bilen inte köras fortare än ca 50 km/t# Dra
inte upp motorn i för höga varvtal, och undvik hela tiden att låta motorn
segdra#

Under de första 75 milen bör bilen inte köras med konstant låg hastighet
(15 - kO km/t), eftersan detta inte är den rätta metoden att köra in en
motor# Någon längre stund bör inte hastigheten överskrida 50 ikm/t under
de första 75 milen, men en tillfällig acceleration till denna hastighet
underlättar inkörningen#

Sedan bilen körts cirka 75 mil, kan den då och då dras upp till högsta
hastighet som trafikförordningen föreskriver# Intemationalmotom får
emellertid inte köras på toppvarv eller med full gas under några längre
stunder, förrän den gått minst 150 mil»

F# SMÖRJNING

Motorn är vid fabriken fylld med SAE-20 motorolja. Denna inkömingsolja
samt oljerenarens olja måste bytas vid första serviceinspektionen efter
150 mil (eller 45 dagar)# Fyll sedan motorn med olja av föreskriven
viskositet enligt anvisningarna i smörjschemat i denna handbok#

Regelbundna rundsmörjningar och oljebyten är de viktigaste åtgärderna till
förhindrande av onormalt slitage. Gör därför till vana att rundsmörja och
byta olja efter bestämda antal körkllometer#

Innan smörjning sker, tillse att alla smörjställen befriats från smuts och
dylikt#

Motorol.ia»

Obsl Se till att oljenivån alltid ligger mellan "full" och "add" märkena på
oljestickan# Denna sitter på vänstra sidan på motorn#

Oljenivån måste kontrolleras omedelbart när motorn stannas, eftersom rätt
resultat annars inte kan erhållas#

För kontroll av oljenivån dras stickan ut och torkas ren, varefter den
sticks in så långt den går och dras tit på nytt för avläsning. Se fig 34.

Kontrollera aldrig oljenivån när motorn går, eftersom resultatet i så fall
blir missvisande#

Använd endast olja av erkänt fabrikat, god kvalitet och rätt viskositet.

150 - 300 mil eller 30 - 60 tinsaar.

Vevhus och oljerenare - Efter de första 150 milen (30 tiimar) eller vid
första servicen efter 45 dagar tappas inkömingsoljan ur och oljerenarens
insats byts# Fyll motorn med olja med rätt viskositet enligt smörjnings-
schemat, bilaga 2#



Kardanaxelns stddlager - Smörj sparsamt med lågt tryck med kortfibrigt hjul-
lagerfett. För högt tryck och för riklig smörjnlng kan medföra skador på
packboxama.

Kardanaxelns glidskarv - Tag bort pluggen och sätt i en nippel. Pressa med
lågt tryck in en liten mängd chassifett i glidskarven» För högt tryck och
för stor mängd fett kan medföra skador på packboxama. Sätt tillbaka pluggen»

Styrspindlar

Kopplingsgaffelns axel

Fjäderfästen utan gummlbussnlngar

Styrstag

Parallellstagsändar

Växelspaksfästen

Led för kopplingsarm

Smörj genom nipplama tills det gamla fettet, smuts och vatten pressats ut.
Artvänd chassifett» Smörj inte kopplingsgaffelns axel för rikligt, eftersom
fett i så fall kan pressas ut på kopplingslamellen»

Obsi Parallellstagsändar och leder för kopplingsarmar, som ej är försedda
med nipplar, skall ej smörjas»

Hjälpf.iädrar - Täck f jäderplattoma med chassifett»

Handbromslänkar

Växelförare

Förgå s arlänkar

Dörrgångjäm

Dörrlås

Kopplingspedallänkar

Smörj alla länkar, leder och glidytor med tunn motorolja»

Generator - Fyll oljekoppen vid drivänden med olja en gång vid varje rund-
smörjning» Fyll oljekoppen vid kollektoränden» Om oljan står lågt i koppen
vid kollektoränden, kan två eller tre på^llningar behövas»

Styr snäcka - Håll nivån uppe vid påfyllningspluggen»

Växellådor - Håll nivån uppe vid påfyllningspluggen» Tappa ur oljan och
skölj två gånger om året€iler var l»500:e mil»

Bakaxel - Håll axeln fylld upp till påfyllningspluggen» Tappa ur och skölj
två gånger <»i året eller var l»500;e mil»

450 - 600 mil eller 90 - 120 timnar»

Motorns vevhus - Tappa ur oljan och fyll på ny medan motorn är vann»

Obs! Tätare oljebyten r0koninenderas,om oljan förorenas av köming under
mycket dammiga förhållanden, stopp- och-gå köming eller körning i
stark kyla» Välj olja med ledning av smörjschemat»



Fram- och bakh.julslager - Rengör och kontrollera lager och nav. Smörj med
universalfett. Justera lagren.

2.250 - 3.000 mil eller 450 - 600 timmar.

Urtrampningslager med hylsa och gaffel - Tag bort luckan pi svänghjulskåpan
och smörj hylsan och lagret med lågt tryck. Fyll hylsans ihålighet helt med
smörjmedel genom nippeln. Vrid lagret till fyra olika lägen med 90 mellan
rum vid smörjning av hylsan. Packa in smörjmedel mellan urtramprdngslagret
och kuddarna på hylsan. Smörj inte för rikligt. Smörj med 2.250 - 3.000 mils
intervall under normala förhållanden. Under körförhållanden, som kräver täta
stopp och starter, skall smörjning ske var 1.500 mil.

Startmotor - Smörj bussningama med SAE-10 motorolja.

Efter behov.

Vakuumservobromscylinder - Smörj vid monteringen och därefter var 3.000:e
mil (helst innan den kalla årstiden börjar). Tag bort rörpluggen (i inlopps-
ärden av cylindern) vid smörjning- Håll den fylld till pluggens nivå med
vakuumcylinde rolja.

Hastighetsmätarwire - I>ägg ett tunt lager grafitblandat, iidce torkande fett
över hela kabeln.

llningslocket motorn.

Doppa locket i rengöringsmedel och torka sedan ordenligt. Dränk in renaren
i locket med motorolja enligt smörjningss chemat • Skaka av oljan från locket,
innan det sätts tillbaka.

Obs.' Vid en del slags körningar kan vägmätaren inte ligga till grund för
bestämning av smörjningsintervallema.

För bilens hydraulutrustning får rälsbilens motor gå mycket utan att
vägmätaren gör tttslag.

Obs. Insatsen måste bytas oftare, om oljan förorenas av köming under mycket
dammiga förhållanden, stopp-och-gå köming eller köming i stark tyla.

450 - 750 mil eller 90 - 150 timmar.

Fördelaraxelns filt (under rotom) - Tag bort rotora och lägg tre - fyra
droppar SAE-10 motorolja på filten.

Brytararmens ledtapp - Lägg en droppe SAE-lOW motorolja på tappen. Tag
bort överskottsolja.

Brytarkammen - Lägg ett tunt lager kullagerfett på kammen.

Fördelarens regulatorventil - Tag bort pluggen och häll två - tre droppar
tunn motorolja på regulatoraxelns filt.

1.500 - 3*000 mil eller 300 - 600 timmar.

Motorn oljerenare - Tag bort renarhuset och insatsen. Rengör renarhusets
iraida och montera en ny insats. Låt motorn gå några minuter och kontrollera
att renaren är tät.
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KAPITEL a

ALLMAN DEL

A. HUTODDATA

Skaprälsbilen är avsedd för eldriften som arbets- och utryckningsfordon*

Den har en vattenkyld bensinmotor, som via kraftöverföringen driver bak
axeln* Bilen är försedd med en riktningsväxel, som medger samma hastighet
i båda körriktningama*

Dessutcan är rälsbilen försedd med styrhjul för rälsgång och en hydraulisk
lyft-och vändanordning så utförd att man snabbt kan sätta bilen på spår
och vända fordonet på banan eller vägen*

Skåprälsbilen, se bilaga 1, har följande huvuddata

Spårvidd (rälshjul)
Spårvidd (mitt till mitt gummihjul)
Tjänstevikt, (inkl förare, bränsle och reservhjul)
Totalvikt, fram
Totalvikt, bak
S:a totalvikt

Lastförmåga
Största längd
Största bredd

Största höjd, över mark (nedfälld arb*brygga)
Axelavstånd

Gummi hjul, fram, 12 lagers
Gummihjul, bak, 14 lagers, enkla hjul
Reservhjul, 1 st, 14 lagers
Rälshjul, löpcirkeldiameter
Motoreffekt vid 3800 r/min
Högsta tillåtna hastighet i båda riktn. på räls
Högsta tillåtna hastighet på väg = enl vägtrafik-

föroi^ningen
Bensintankens rymd
Kylsystemets rymd inkl radiatorer och motorvinnare
Oljemängd: motorns vevhus

motorns oljerenare
motorns luftrenare

stegväxellåda
riktningsväxel
bakaxel

hydraulsystem

1435 mm
1505 mm
5420 kg
2200 kg
4450 kg
6650 kg
1230 kg
6,95 m
2,32 m
3,30 m
3,89 m
7,50 X 20"
8,25 X 20*»
8,25 X 20"
360 mm
140 hk

70 km/tim

80 1

20 1

A,7 1
1,0 1
1,0 1
3,3 1
4.5 1
2.6 1
48,0 1

Motor: Intemational Harvester BD-240*

Stegväxellåda: Intemational Harvester Modell T-15 kodnummer 13015

1 = 6,60-1
2 - 3,09-1
3 « 1,69-1
4=1-1

Utväxlingsförhållande Bakaxelutväxling = 6,16-1
Synkron « 2, 3, 4 växeln*

Riktningsväxellåda: Intemational Harvester "Fuller" iiK>dell AR, transmission



B. RAMVERK (CHASSI)

Ramen är utförd nitad av U-bockade plåtprofiler. Baktill på ramen finns två
dragöglor och fram på stötfångaren finna fäste för dragstång.

Baktill finns ett fotsteg, som är bultat i ramen. Fotsteget består av klipp
nät, vilket nedbringar halkningsrisken.

C. HJUL OCH BRCMS

Hjulen är av tallrikstyp. Inpressningsdjupet på fälgen är avpassat efter spår
vidden för rälsgång. Se fig 12.

.  _ _ -Lufttryck målat
—  på vagnsidan

Bakhjul = 6,0 kp/cm
2

Framhjul =5,5 kp/cm

Däck bak = 8,25x20 , enkla, pig 12
14 lagers

Reservhjul = 8,25x20 , 14 lagers
Däck fram = 7,50x20", 12 lagers (passar såväl fram som bak och

dä även vid rälsgäng).

Lufttrycket i (läcken måste kontrolleras, när de är kalla, och med användande
av en tillförlitlig mätare. Kontrollera trycket regelbundet.

Släpp aldrig ur luft om trycket är för högt, när däcken är varma. On trycket
minskas, blir däcket varmare under den fortsatta körningen, vilket kan välla
skador pä däcket.

Cta lufttrycket i däcket är för lägt, deformeras däcket, sä att det får ökad
friktion mot vägbanan, vilket ökar slitaget och exjilosionsrisken.

För högt tryck minskar däckets anliggningsyta mot vägbanan, vilket medför
ökat slitage pä slitbanans mitt.

2  2Rätt lufttryck i däcken 6,0 kg/cm bak och 5*5 kg/cm fram ger mav-imai an-
liggnirig mot vägbanan och rälsen, vilket ger ökad livslängd åt däcken.



H.1ul- och däcksbalansering*

Vibrationer i framhjulen, sSmre styrning och ojämt däcksslitage vållas av
obalans hos ett eller båda framdäcken. Om däcken läggs om på grund av skada
eller för utjiiming av slitaget, bör balanseringen kontrolleras, innan räls
bilen körs ut,

Tallriksh.lul,

Anliggningsytoma på navet, hjulet och muttrarna måste vara rena från smuts
och färg. Ytor, som skadats av slitage eller åverkan, måste repareras eller
bytas ut.

Muttrarna är högergängade på högra sidan av bilen och vänstergängade på
vänstra sidan.

Drag till hjulmuttrama likformigt.

Under de första 75 milen, när bilen är ny eller efter det att ett hjul
varit demonterat, bör hjulmuttrama dras till dagligen, Dessutan bör regel
bunden kontroll ske av att muttrarna är väl tilldragna.

Framhjulsinställning.

Som skydd mot onödigt däcksslitage bör framhjulsinställningen regelbundet
kontrolleras beträffande toe-in, camber och caster.

Om framhjulsinställningen är felaktig, slits däcken mycket kraftigt. Orsaken
härtill är för igycket toe-in eller toe-out. Däcket på ett hjul, som står
12 mm fel, släpas i sidled ungefär 1? meter per körd kilometer. Detta slags
slitage är nycket lätt att konstatera, eftersom det medför en snedslitning
av slitbanan.

Backventil

,.1

Hydraul cylinde r

Fäste (led) vid
bakaxel

Rälshjul

Justeringsanordning Fig 13 Bakre rälshjul



Vid köming på räls nedsänkes rälshjul framför framhjulen och bakom bak
hjulen medelst hydraulcylindrar, se fig 12 och 13 och kapitel 2 D hydraul-
utrustning#

Hjulens axeltappar äro isolerade med fiberbussningar så att ej överledning
mellan rälsen sker» På de främre rälshjulen vilar 650 kg av bilens total
vikt fram och på de bakre rälshj\ilen vilar 900 kg av bilens totalvikt#

Då bilens fjädrar fram och bak kan "sätta sig" efter en tids köming, är
det viktigt att kontrollera nämnda axeltryck på rälshjulen# Eventuell
justering skall utföras på justeringsskruven, se fig 13.

Skåprälsbilen har två bromssystem, fotbroms och handbroms.

Fotbromsen är hydraulisk med huvudcylinder (mastercylinder) och vakuum-
servocylinder och verkar på alla fyra hjulen.

Hjulen är försedda med bromstrumma och invändigt expanderande bromsbackar.

Handbromsen är mekanisk och verkar på utgående axeln vid stegväxellådan.

Huvudcylindera är placerad under huven, fig 14, och vacuumservocylindem
är placerad på chassiramens vänstra sida mitt under förarplatsen. Vakuum-
servocylindem är på sugsidan ansluten med ett rör till motorns insugnings-
rör (alldeles under förgasaren). Returluften från servocylindem går via
ett rör till översidan på förgasarens filterhus, se fig 34.

Vakuumeeivocylindem.

Smörj vakuumservocyllndem omedelbart innan den kalla tiden börjar.
Härigenom får de olika detaljenia tillräcklig smörjning för vintermånaderna.
Drag till vakuumslangens anslutning för att hindra smuts eller fukt att
komma in. Se smörjning F.



k  I ! Fjäderbelastat
^ L-f^huvstag

01 j e påfyllning

iräJl

.  Huvudbroms-

cylinder

^Hävara från
kopplingspedal

%
Fig 14 Huvudbromscylinder

Huvudbromscylinder (mastercylinder).

Påfyllning av bromsolja sker genom påfyllningshålet på cylinderns översida,
fig U.

HYDRAULUTRUSTNING

Beskrivning och skötselinstruktion

Bilen är försedd med utrustning för l^draulisk höjning och sänkning av den
samma samt hsrdraulisk lyftning och sänkning av arbetsbrygga och rälshjul.
Monteringsprincipen av det hydrauliska systemet framgår av ritning 44Ö8,
bilaga k»

Olja, oljebehållare och filter.

Oljan förvaras i en oljebehållare, se fig 14a, scm är åtkomlig genOTi en i
förarhyttens golv upptagbar lucka. Vid behov påfylles olja och denna skall
täcka c:a halva påfyllningssilen. Om svårighet med påfyllning av olja skulle
uppstå, borttag inte påfyllningssilen utan lossa den spårförsedda skruven
strax vid sidan an påfyllningshålet, varvid den i oljebehållaren innestående
luften får möjlighet att fritt utströmma. Oljebehållaren rymmer c:a 38 liter
oc^ som året runt olja användes Nynäs TD-23X. Skulle temperaturen understiga
30 C användes Nynäs TD-07X, vilken olja endast får användas under vinter
månaderna. Oljan bör bytas en gång årligen. All ret\irolja till oljebehålla
ren passerar ett filter, vilket bör rengöras vid oljebyte. Filtret är placerat
i omedelbar anslutning till manöverventilen och rengöringen tillgår så, att
magnetpluggen i botten avtages och rengöres samt lossas pluggen på ändan av
filtret och uttages och rengöres nätsilen.



Oljan passerar genom slang och rör till kugghjiilspumpen, vilken drives av
motorns kraftuttag. För att undvika onödigt slitage på pumpen, skall tillses
att denna inte är igång under tränsportköming med bilen. Pumpen smörjes helt
av hydrauloljan men länkaxeln mellan pump och kraftuttag smörjes vid varje
rundsmörjning av bilen.

Manövervent ilen.

Från pumpen går oljan till manöverventilen, som fördelar oljan till de olika
cylindrarna. Inbyggd i manöverventilen finns en ställbar överströmningsventil.
I regel skall denna ventil ej behöva ändras men om så skulle erfordras, skru^
hattmuttem helt av, varefter den med ett invändigt 6-kanthål försedda juster-
skruven är åtkomlig för inställning. Lossar skruven och trycket sjunker, spänn
den och trycket stiger.

Obsi Inställ aldrig överströmningsventilen utan att först ha placerat en
manometer på en slang, ex slang för rälshjul samt inställ raanöverspaken
på lyft för den aktuella slangen. Avläs trycket på manometern och u^för
under tryck erforderlig justering. Lämpligt arbetstryck är 60 kg/cm .

Cylindrarna.

Cylindrarna, som samtliga är dubbelverkande, erfordrar ingen direkt tillsyn
utCHQ då eventuella läckage uppstår.

Om läckage. uppstår på någon cylinder, bör denna plockas isär och defekta
packningar bytas. Erforderliga packningar beställes efter ritning 4530,
bilaga 5*

Rälshjulen.

På cylindrarna för rälshjulen är påbyggd en tryckreglerad backventil, vilken
skall förhindra att rälshjulen ändrar läge under transportköming och räls-
gång, se fig 13 och 19.

Med jämna mellanrum bör kontrolleras att backventilen fungerar och det utföres
bäst genom att före igångsättning på morgonen manövrera på spakarna för räls
hjulen. Ora backventilema är riktiga, skall rälshjulen stanna kvar i sitt
ursprungliga läge. Rälshjulen skall endast gå att manövrera, då pumpen ar
betar.

Manövrering»

Manövreringen sker sedan pumpen har inkopplats medelst spakar på manöverven
tilen, och funktionen framgår av skyltarna på locken till manöverspakama, se
f!lgl5crii4* Då pumpen är frånkopplad eller motorn är stannad, får ingen annan
manövrering ske på manöverventilen än ovannämnda prov på rälshjulen, enär
vikten av bryggan och domkraften är tillräcklig för att pressa oljan till
baka till oljebehållaren utan att motsvarande sida på cylindrarna oljefylleS|
varvid oljebehållaren ej kan mottaga all oljan utan den sprutas ut gencmi
luftningahålen i oljebehållarlocket*

Alla ändlägen på cylindrarna, utom toppläget på bryggan, registreras medelst
signallampor i förarl^ytten, se fig 2.



Det är ej tillåtet att kSra med fordonet om någon lampa slockar# Lamporna
regleras genom gränslägesbrytare, som mekaniskt påverkas av de olika organens
rörelser, se fig 18. Skulle någon lampa slockna ksui dettäbero på att gräns-
lägesbrytaren ej påverkas så mycket, att kontakterna berör varandra. Undersök
därför först om så är fallet, genom att för hand pressa in knappen på gräns-
lägesbrytaren. Visar det sig, att lampan lyser, skall justeringen ske på
motsvarande ställskruv. Om lampan ej lyser vid kontroll av gränslägesbrytaren,
undersök först glödlampan och sedan eventuellt ledningsbrott.

Under köming kan krängningarna i fordonet förorsaka att lamporna för räls
hjulen blinkar. On så är fallet, skall en ytterligare justering av gränsläges
brytaren ske medelst justerskruven.

Samtliga rörliga delar är försedda med hydrauliska smörjnipplar, vilka smör-
jes med fett samtidigt med rnndsmorjningen.

Rälshjulen har inga smörjställen. Hjulen bör därför demonteras och fettsmörjas
en gång årligen. Tillse därvid att endast c:a hälften av fritt utrymme i
hjulens nav fylles med fett. För mycket fett i hjulen förorsakar varmgång.

Oljebehållare

Filter med

magnetplugg

Flg Oljebehållare

v> Fällbara plåtlock
^ som säkrar spakarna

Fig 15 Manöverventilen med reglage
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vattenväraKi sandningsanordning»

fyll en oljekarma (kolv-
pumpskanna) med olja SAE 10*
Samnanbind oljekannans pip
genom en slang med det på
fyllningsrör B som sitter
utanför kranen K under

huvudcylindem A«
Demontera handspaken H lyft
den styddskolv S av väv-
bakelit scan täcker bälgröret
inne i huvudcylindem-

A. \

Säkerhetsventil —

Demontera skyddslocket pk ventilmekanismen V på sandningsboxama- öppna
luftningskranama, dels den på bälgröret i A, dels den på bälgrören i varje
ventilmekanism V-

öppna kranen K och pumpa in olja i systemet tills detta är fullt och urluftat
och stäng därefter luftningsskruvama. Stäng därefter kranen K och montera
skyddskolv S och handspak H« Kontrollera nu att båda venti 1 mekanismerna vid
V öppnar 5 mm vid fullt utslag på handspaken-

Observera att handspaken H då skall vara i ändläge (stoppläge), och systemet
således icke får vara "överfyllt"; då kan nämligen bälgrören utsättas för
alltför högt tryck. Cka systemet är "överfyllt" - öppna kranen K tills hand-
sp>aken kan föras till ändläge.



Vattencirkulationi För effektiv vattencirkulation i sandboxens vattenmant-
lade väggar och botten - tillse att dessa äro ordentligt luftade. Observera
att det finns 2 luftningsskruvar L på varje box överdel.

E. KAROSSERI

Korgstommen.

Stommen är utförd av U-bockade plåtprofiler av stål i såväl tak, sidor som
golv. Profilerna är svetsade samman till en bärande enhet.

Stålstommen är grundmålad två gånger med zinkkromatfärg och kondenssk^ds-
behandlad.

Utvändigt är såväl tak som sidor beklädda med legerad aluminiumplåt av dural-
typ. Plåten är popnitad vid stommen, vilket underlättar revisionsarbetet om
skada uppstår på beklädnadsplåten.

Karosseriet är isolerat med Isoflex i tak, sidor och dörrar.

Invändig vägg» och takklädsel.

Sidoväggar och dörrar är beklädda med plywood på vilken klistrats 2,5 mni
tjock plastlaminatplatta, "Perstorp", PP 382.

Dörrarna har även sparkskydd av lättmetallplåt.

Innertaket är utfört av 1/8" hård träfiberplatta som målats i ljusgrå lack
färg. SJ kulör G.

Vägg-och takfyllningama är utförda som blockenheter, som listats in med
lättmetallister. Över hyllan för jordstänger och vid bakgaveln har uppsatts
plåtskydd av 0,7 nm galv. plåt, se fig 21 och 27*

-Plåtskydd

Fig 21 Hylla för jordstänger



Golv och dörrar»

Golvet är utfört av 22 mm tjocka furubräder som impregnerats med "Cuprinol"-
Undersidan av golvet är isolerat med 19 mm tjock porös träfiberplatta, vilken
underredsbehandlat s•

Golvets översida är belagt med 3,5 mm tjock härdad träfiberplatta som oljats
och fernissats.

På golvet i verkstadsruramet är skruvat slitskenor av galv. järn, fig 22.

Dörren baktill är försedd med en klar plexiglasruta, 5 mm tjock, se fig 22,
uppstigningshandtag, sparkskTdd och dörrhållare, fig 23.

Sidodörrarna är försedda med hissfönster och «i ventilationsruta, som kan
snedställas.

Dörrarna har även uppstigningshandtag och sparkskydd. Alla dörrar är kondens-
skyddsbehandlade och isolerade invändigt med "Isoflex".

0

J  J ^ J.

i  - .i.

-Plåtskydd

Pyramidpre s sade
slitskenor av
galv. järn

Fig 22 Bakre dörr



Fig 23
vid bakdörr

F. INREDNING

I vagnens verkstadsruin finns på höger sida en arbetsbänk med skruvstycke och
två lådor. Över bänken finns en verktygskarta för handverktyg. Verktygs-
markering är utförd med svart färg, fig 24 och 25.

Tråd och linor—

.di-,
v«- i

'■I

äfSsti -för sladdlampa

Fig 24 Arbetsbänk



Fig 25 Verktygskarta

Vid sidan om arbetsbänken finns hållare f6r isolatorer, fig 26-



Fig 27 Inredning,

I verkstadsrmnmets vänstra sida finns res<

mot väggen. Vidare finns en skinnld.ädd so:
fig 27. Soffans sittplan är uppfällbart o«
bilens domkraft och hjulmuttersväng m m. ̂
här, se fig 28.

. 8,25x20
\ reservhjul yArmstöd

Slitskenor på
golvet





Eldsläckare

Spakar för
sandnings-
anordning

ÉSits Juste
ringsanordning
fram- och åter

Justerskruv

för lyggdyna
Fig 30 Förarstol

Vid vindrutorna är uppsatt två ställbara solskj^d, fig 31« Det rokfärgade
glaset förvanskar ej banans signalljus. Solstiydd finns som lagervara vid
huvudförrådet, Örebro, om någon detalj skiille gå sönder, glas el dyl.
Fdnr är 21 93 75.



På väggen bakom förarplatsen finns ett fack uppsatt, avsett för förarens
orderpapper och denna instruktionsbok»

På bilens tak är plats för rör och lyftstång»

G. GLASRUTOR

Glaset i alla rutorna består av härdat raaskinglas utcan. bakrutan i dörren som
är av 5 rani klart plexiglas» Frontrutoma har dubbla glasrutor med hermetiskt
tillslutet luftskikt mellan glasen» Detta medför, att vindrutorna inte
immar och isar igen» Skåprälsbilens vämiare, fig 29, har därför defroster-
utblåsningshålen igensatta» All vänne från värmaren går ned mot förarens
och passagerarens fötter»

Fig 32 visar ett av de två sidofönstren, som finns i verkstadsrummet» Den
övre delen i fönstret är skjutbar» Nederdelen är fast» Fönstertypen heter
Beclawat, typ Y 4615»

Fig 32 Öppningsbart fönster

Vindrutor finns i reseirv vid huvudförrådet, Örebro, fdnr 20 06 131»

Gumrailister för vindrutorna har fdnr 64 66 531 och låslist fdnr 64 66 536»

Ett takfönster av rökfärgat plexiglas finns i taket över förarplatsen»

Genom detta fönster kan arbetsbryggans rörelser och kontaktledningstråden
kontrolleras•

De tre dörrarna låses inifrån genom fällning av innerhandtaget» Utifrån
låses dörrarna med nyckellås inl^ggt i låsvredet»



SkTddsluckan på den utvåndiga stegen låses med Optimus hfinglås.

On fukt inträngt 1 låsens nyckelcylindrar, kan de vid stark kyla frysa
fast. Försiktighet måste då iakttagas vid öppnandet så att nyckeln ej
bryts sönder. Nyckeln bör därför, innan den sättes i låset, värmas upp
med en tändsticka eller annan lämplig värmekälla.

Öppnande av huven.

För öppnande av huven dras låsknappen under huvens främre del ut. Håll
knappen utdragen så långt det går och lyft huven tills säkerhetsspärren
släppt. De fjäderbelastade huvstagen, fig 14» hjälper till att öppna
huven och håller den öppen.

För stängning av huven förs den ner tills säkerhetsspärren tar och trycks
därefter till kraftigt, så att huvlåset griper in.

I. DPPVÄHMNIHG

Skåprälsbilen är utrustad med två värmesystem, en varmluftvärmare fram,
fig 29, och tre varmvattenradiatorer placerade i verkstadsmramet efter
väggsidoma. Varmluftvärmaren är försedd med fläkt och ledbara luft
klaffar, som medger riktning av luftströmmen. Se IX Väjmereglage, fig 3-

Även sandboxama avger värme, då de är utförda som varravattenradiatorer,
fig 11.

För att värmeanläggningen skall fungera tillfredsställande bör radiatorer
och sandboxar luftas genom luftningsskruvama, se fig 11.

Vamivattencirkulationen kan vid varm väderlek avstängas med avstängnings-
kranar placerade på vårmerören vid sidan om motorn. Rälsbilen är även
utrustad med en snabbmotorvärmare nönterad på högra sidan av stötfångaren
fram, fig 42 och bilaga 6.

Värmaren fungerar som en eldningspanna för varmvatten och eldningskällan
är antingen en blåslampa eller gasolbrännare.

I de fall rälsbilen står ute i sträng kyla och är svårstartad, skall
väimaren användas. Motorn får god startvärme efter Ö-IO minuters eldning
med snabbnotorvännaren.

J. MilurDiG

stål och plåt i karosseriot är rostskyddsbehandlat med zinkkromatfäpg
och kondensskyddsmålat med tmderredsmassa till en tjocklek av ca 3 mm.

Utvändigt är karoaserlet målat med orange lackfärg SJ kulör O fdnr
63 20 28. Hjul och text är målat med svart lackfärg.

Taket in- och utiråndigt, arbetsbiyggan och gängplanen på taket är målade
med ljusgrå lackfärg. SJ kulör G, fdnr 63 20 22.

Hyllor, lådor och fack invändigt är målads med ljusgrå lackfärg SJ kulör G.

K. VERKTTGSUTHUSnimG och TIT.LHKHgR

Vid leveransen av rälsbilen medföljer nedanstående verktyg och utrustning:

1 st domkraft med sväng
1 et fälgnyckel
1 et tändstiftenyckel
1 st bladmått för tändatiftjust.
1 st " " ventiljust.



Dessutom medlevereras följande effekter, som uppsatts i och på fordonet:

1 st motorvärmare, se fig 1^2
2 st askkoppar
2 st klädkrokar

1 st hållare för röda signalflaggor
1 st " " handlampa
1 st " " lyftstång (på taket)
1 st " " körjoumal och instruktionsbok
2 st backspeglar utvändigt
1 st backspegel invändigt
1 st hållare för rörskruvstycke, se fig 33

CkI  '

Fig 33 Löstagbar hållare för
rörskruvstycke



KAPITEL 3.

MOTORBESKRIVNING

Motorn är en sexcylindrig, vattenkyld, fyrtalets ra(inotor med toppventiler
och batteritändning. Drivmedlet är bensin.

Kompresser
för sig-
nalsiren

Gljepåfyll-
nlng med filter

^'Returluft-
, rör från

vakuum-

 0' servocyl.

Bränslerenare^ / Oljemätsticka
Oljerenare / Tändningsregul

Fig 34 Motor, typ BD-240

A. TEKNISKA DATA

Fabrikat

Typ
Cylinderantal
Cylinderdiameter
Slaglängd
Cylindervolym
Vridmoment

Effekt vid 3800 r/min
Kompression
Ventilspel, insug (varm motor)

"  , avgas ( " " )
Elektrisk utrustning

Tändstiftens elektrodavstånd

Avstånd mellan brytarspetsar
Grundinställning av tandningen

Intemational Harvester

BD-240

6

90,5 mm
102,0 mm
3.94 1
31 kgm vid 2000 r/mln
140,8 hk
7,5:1

0,6-0,66 mm

12 volt, negativa polen ansluten till
chassiramen

0,71-0,84 mm

0,45-0,60 mm
4° f.ö.d.



B. TILLBEHÖR och UTRUSTNING

Kylsystemet består av kylarelement, fläkt och kylvätskepwamp, termostat
och erforderliga rörledningar. Kylarelemenbet är försett med kylargardin
reglerbar med dragkedja från förarplatsen, fig 2.

Kylsystemet är av Övertryckstyp. Kylvätskan hålls alltså xmder lätt tryck,
så att kokpunkten höjs och förlusterna på grund av avdunstning och Över-
kokning hindras.

Når trycket i kylsystemet når ett bestämt värde, öppnar ventilen i
kylarlocket autranatiskt för att sedan stängas igen,när trycket sjunkit.

Obsi När locket skall tas av från kylaren, skall detta ske i två etapper.
Lossa först locket försiktigt till första hacket, och vänta där ett
Ögonblick. Härigenom undviks skador av utströmmande hett vatten
eller ånga. Fortsätt sedan att vrida locket åt vänster tills det
kan tas av.

Kylvat tensnivå.

Kontrollera vätskenivån i kylaren vid varje bränslepåfyllning. Fyll sldrig
ända upp. Nivån skall ligga ungefär 25 mm under overlaiiten på kylarens
övre behållare för att utiymme skall finnas för expansion. Kylsystemet,
inkl värmeanläggningen, rymmer 20 1.

Qa motorn är mycket vann, och kylvattensnivån står lågt, måste motorn
få svalna minst 15 minuter, innan kylvatten fylls på. Låt sedan motorn
gå och fyll på Igrlvattnet sakta. On en stor mängd kallt tylvatten hälls
i motorn när den är varm, kan motorblocket eller topplocket spricka.

Då lufttemperaturen sjunker under 0° C måste frostfri tylvätska användas
för att skydda motor och kylare mot sönderfrysning. Använd etylenglykol,
SJ fdnr 63 36 150 innehållande korrosionsförhindrande ämnen, s<»i frost och
skyddsmedel.

Blandningstabell. (Kyl- och värmesystemet ryrmer ca 20 1 vätska).

etylenglykol Kokpunkt

Innan frostskyddsmedlet fylls på, måste följande göras:

1. Kontrollera alla slangar. Drag till alla slangklänmor. Kontrollera
att inte något läckage förekommer.

2. Kontrollera att inte vattenpumpen läcker.



3# Kontrollera fläktreinnens spänning och Justera vid behov. Qn remmen
är sliten eller oljedränkt^ måste den bytas ut.

if. Ställ bilen vågrätt, så att allt vatten kan rinna ut från kylsystemet.

5» Tag bort kylarens påfyllningslock och dppna avtappningskranama.
Öppna även avtappningskranen på motorblockets l^gra sida, bakon
generatorn och kranarna på värmerören imder vagnen. Låt allt vatten
rinna ut. Stäng sedan kranarna och rengör systemet med ett bra
kylarrensningsmedel enligt tillverkarens anvisningar.

6. Sätt inte på kylarlocket. Låt motorn gå ungefär en halvtirame, eller
tills den blivit varm. Lossa sedan kylarens utloppsslang så att
större föroreningar kan komma ut. Öppna även ki^nama. Stäng sedan
kranarna och drag fast slangen ordentligt.

7. Häll erforderlig mängd frostskyddsmedel i Igrlsystemet. Häll på mjukt
vatten eller regnvatten och kontrollera att inte slagnama läcker.

Vid provging av frostskyddsmedel med en syramätare måste motorn vara
minst 50 C vam för att resultatet skall bli rättvisande.

TVå gånger om året eller oftare, beroende på vilket slags kylvatten san
används, skall kylsystemet tappas ur och sköljas ordentligt. Detta är
särskilt viktigt fore påfyllning av frostskyddsmedel.

Chi vattnet i kylsystemet inte tillsättes med rostskyddsmedel, kan rost
och avsättningar sätta igen kanalerna i kylaren och i vattenmantlama.
Detta är särskilt farligt på sådana platser, där vattnet är starkt kalk-
haltigt.

I marknaden finns rengöringsmedel som visat sig nycket användbara för
avlägsnande av rost, slam och fett. Dessa medel skall användas i enlighet
med tillverkamas föreskrifter.

Qn kylsystemet är fullt med rost, är det meningslöst att skölja det genom
att sticka in en slang genan påfyllningsröret utan att använda sig av
reningsmedel. JSmet konroderar kraftigare än de ai^lra metallfilm i kyl
systemet, och därför samlas mycket rost i vattenmantlama. Kraftiga rost-
samlingar i vattenmantlama håller kvar värnen och vållar heta punkter,
särskilt runt utloppsventilemas säten. Ihider sådana förhållanden kan
metallen bli så varm att ventilerna fastnar och bränns, eller också kan
motorblocket och topplocket spricka eller deformeras.

Obsl Använd endast i nödfall kemiska medel för tätning av läckor i kyl
systemet. Låt dem aldrig ersätta erforderlig kylarreparation.

II. KvlvätskeuumD och fläkt.

Kylvätskepumpen och fläkten drives av fläktremmen och är ̂ acerade
omedelbart bakom kylaren. Osi fläktremmen slirar, kan bristande kylning
bli följden.



Fläktr«nmens späiming skall kontrolleras regelbundet» Remmen är riktigt
spänd, när den kan tryckas in cirka 12 mm mitt mellan fläkten och genera
torn»

För justering av remmens spänning lossas generatorns fästbultar och stag-
bult, varefter generatorn kan föras ut eller in efter behov» När juste
ringen är klar, dras alla bultar till ordentligt»

III» Termostat»

Termostaten har fast inställning, och den har till uppgift att hindra det
kalla vattnet från att cirkulera, för att uppvärmningen skall gå fortare.
Termostaten sitter vid kylvattenutloppet från topplocket.

En felaktig termostaJi kan vålla Överhettning av motorn med åtföljande för
lust av kylvätska. Om detta skulle inträffa, provas termostaten genom att
tillsannians med en termometer sänkas ner i varmt vatten»

IV» Kylargardin»

För att motortemperaturen skall kunna hållas mellan 70 och 80 grader, är
bilen utrustad med reglerbar kylargardin som täcker kylaren» On frostskydds
medel inte används, när det är fryskallt ute, måste hela kylsyst^et tappsö
ur, när bilen inte används» Glöm inte att öppna alla kranar»

V» Bränslesystem»

Bränslesystemet består av bränsletank, bränsleledningar, bränslepump kombi
nerad med renare och förgasare med luftrenare»

Bränslet suges från tanken (som är placerad på bilens vänstra sida) genom
filtret till bränslepumpen, som trycker in det i förgasaren» I denna
blandas bränslet med luft och denna bränsleblandning insuges i cylindrarna
genom det undertryck, som uppstår vid kolvamas nedåtgående rörelse, insug-
ningsslaget»

VI» Bränsle och bränsletank»

Bensin med ett oktantal av minst 8? bör användas. Vid lägre oktantal upp
kommer lätt knackningar eller glödtändningar.

Bränsletank»

Se alltid till att bränslet räcker för det planerade behovet samt till
reserv» Bränsletanken rymmer 80 1»

Allt eftersom bränslet förbrukas, dras luft in genom hålet i påfyllnings-
locket, Under vissa väderleksförhållanden med snabba temperaturfall kan
kondensvatten bildas i tanken, när bilen står stilla» Tanken bör därför
alltid hållas så väl fylld som möjligt för förebyggande av kondens».

VaiT^^: Tänd aldrig tändstickor i närheten av bensin, eftersom luften
med någon meters radie är mättad med bensinångor, som är högexplosiva*
Håll alltid påfyUningsmunstycket i kontakt med metallen i tanken för
att undvika gnistbildning, som kan antända gasen»



VII. Bränslep renare och förgasare•

Bränslepumpen och renaren är sammanbyggda till en enhet. Avsättningsskålen
och renaren är avsedda att hindra främmande partiklar från att komma in i
förgasaren och vålla motorstopp.

Titta regelbundet efter om vatten, smuts eller andra främmande partiklar
samlats i glasskålen. On skålen och renaren behöver rengöras, lossas kläm-
skruven under skålen. Tag bort skålen och renaren och tvätta dem i special-
rengöringsmedel för förgasare samt torka med tiyckluft.

Hur ofta filtret behöver rengöras beror på hur bilen körs och på hur rent
bränsle som används.

Om bränslerenaren sätts igen så kraftigt att genomströmningen hindras, måste
den bytas mot en ny. Kontrolleia vid hopsättning av renaren att packningen
och fjädern ligger som de skall, och drag till klämskruven ordentligt.
Använd aldrig något verktyg för att dra till klämskruven. Om packningen
läcker, fungerar pumpen oregelbundet och hindrar bränsletillförseln till
förgasaren, se fig 34 och 35-

Fig 35 Bx*änslepump och renare

Förgasare.

Motorn är försedd med en fallförgasare med typ Holley beteckning H15Ö708-R9L
Bränsletillströmningen regleras av fasta munstycken, vilka är monterade i
en blandningskammare, som med en spets nQoinar i förgasarhalsen. I bland-
ningskammaren finns även luftkanaler varigenom bränslet på ett tidigt
stadium blandas med en viss mängd luft. Förgasaren har handreglerad choke,
snabbtomgångsanordning, accelerationspump och tomgångsskruv, se fig 36.

Fuel inlet fitringChoke bracket-

Throttle stop

Throttle

Pump operating lever Idlc adjusting screw >».30326

Choke bracket

Throttle stop screw
Chokefäste

Stoppskruv för
gasspjäll
PumplänkPump link Pumplänk

Pump operating lever Pumpstång
Air horn Luftintag
Fuel inlet fitting Bränsleih:
Fuel bowl Flottörhuj
Pump rod sleeve Hylsa för

Bränsleinl

Throttle body
I

opp
Flottörhus
Hylsa för
pumpstång
Förgasarhus

dle adjusting screw Tomgångsskruv



VIII. Motorns luftrenare och ol.jerenare.

Luftrenaren, flg 34, som är placerad ovanpå förgasaren, fungerar både som
renare för Insugnlngsluften och dämpare för ljudet.

Tag bort renaren frän motorn var 800:e mil eller var 150:e timme. Tag bort
oljebehållaren och tvätta insatsen och behållaren med lösningsmedel eller
fotogen och blås torrt med tryckluft. Fyll behållaren upp till nivåmärket
med olja av samma sort som användes i motorn och dränk in insatsen med
samma olja. Låt överskottsoljan rinna av före monteringen.

Oljerenare. fig 34.

Motorn är utrustad med oljerenare av fullflödestyp och avsedd för utbytbara
insatser. Rätt skötsel av oljerenaren med regelbundna byten av insatser gör
att oljan håller sig ren och motorn får längre livslängd.

Hur ofta renarinsatsen behöver bytas beror på hur bilen körs, hurdana
vägama är, vilket skick motorn är i och vilken slags olja son används.
Insatsemas livslängd kan inte bestämmas till ett visst antal mil, eftersom
övriga förhållanden varierar kraftigt.

öa renarinsatsen inte byts ut, när den blivit igensatt,med föroreningar,
kan den inte längre fylla sin funktion, utan föroreningar samlas i motorn.
Härigenom förkortas livslängden hos nya insatser och ny olja till dess
motorn blivit ren igen.

IX. Tändsystem.

Motorn är utrustad med batteritäniMng, enkelt beskriven enligt följande;

Frän batteriet ledes en lågspänd ström (12 V) till tändspolen. I denna
finns en jämkäma, ansluten av ett stort antal varv tunn tråd, sekundär-
lindningen. Utanpå sekimdärlindningen och isolerad från denna är ett
litet antal varv med tjockare tråd pålindade, primärlindningen. Denna är
ansluten till batteriet över brytarspetsama. I det ögonblick kontakt
armen i strömfördelaren bryter strömiwn i primärlindningen, alstras en
högspänd elektrisk ström (ca 10.000 ?) i sekundärlindningen. Denna ledes
från tändspolens mittuttag till fördelarlockets intag och över rotom till
tändstiften via kontakterna vid tändstiftkablamas infästning i fördelar-
locket. Rotom har till uppgift att fördela strömmen till tändstiften i
rätt ordningsföljd och tidpunkt.

Fördelarlocket skall för att hindra överslag hållas rent. Under den kalla
årstiden kan det inträffa att fuktighet kondenseras på lockets insida,
vilket också kan förorsaka överslag. Detta är den vanligaste orsaken till
utebliven tändning. Håll därför locket, fördelararmen och kabeluttagen
rena och torra. En annan orsak till tändstömingar är brända eller orik-

justerade brytarspetsar. Lindrigt brända spetsar kan putsas upp med
s k magnetfil. Qn de är så brända att vidare putsning omöjliggöras eller
dä kontaktarmens anliggningsyta mot kammen eller kontaktarmens lagring
blivit så sliten att Justering av avståndet inte går att utföra skall
spetsarna bytas. Brytarspetsamas avstånd skall vara 0,45-0,60 mm. Använd
bladmått vid justering av spetsarna.



För att motorn skall fungera perfekt, bör tändningsinställningen kontrolle
ras med en tändningslampa* Inställningsmärket och visaren måste stå mitt
för varandra för att inställningen skall vara korrekt#

Inställningsmärket på svänghjulet och visare (placerade på svänghjuls
kåpan på motorns vänstra sida) blir synliga, när täcklocket svängs undan#

X# Tändstift#

För att motorn skall kunna ge maximal effekt måste tändstiften kontrolleras,
rengöras och justeras regelbundet (efter cirka 500 -600 mil)# Beroende
på körförhållandena, moton^ skick och använt bränsle kan dessa tider
variera#

För ändring av elektrodavståndet skall alltid den yttre elektroden böjas -
aldrig den 1 mitten# Var noggrann# Använd ett trådmått för kontroll av
avståndet# Kontrollera elektrodavståndet på i^a tändstift, innan de sätts
i, och drag åt dem med föreskrivet moment#

Elektrodavståndet skall vara 0,71 - 0,Ö4 mm#

Följande typer på stift rekommenderas;

Champion J6, Bosch V-225 T3,, AC 43/43 com, Auto Lite AR-4, AT4#



KAPITEL A.

ELEKTRISK UTRUSTHING

A. STHÖMKÄLLOR HED INSTRDHENT

Det elektriska systemet har en spänning av 12 V»

I* Batteris NOACK 12 V. 85 Ah,

Batteriet är i^acerat i en låda i^dsänkt i golvet under stolen vid sidan
om föraren, fig 37*

'  ̂Batterifrån-
skiljare

kii^srj ''''''t

Låda för batteri

Fig 37 Låda för batteri

Håll batteriet väl laddat och iomtrollera elektrolytnivån minst var
fjortonde dag i varmt väder och varje månad vid kallare väderlek.

Elektrolyten skall i samtliga celler stå minst 10 mm över plattomaeller
upp till indikatoremas nivå. Om elektrolyten sjunker under denna nivå,
skall påfyllning ske med destillerat vatten genom en ren tratt. Syra eller
elektrolyt får aldrig fyllas på annat än av fackman.

Använd aldrig under några omständigheter några tillsatser tiH batteri-
elektro3yten.

Kontrollera den specifika vikten hos elektrolyten i samtliga celler med
en syramätare minst en gång i månaden. Om batteriet är fulladdat, skalj
specifika vikten ligga mellan 1,260 och 1,265 vid en temperatur av +27 C.
Låt aldrig specifika vikten sjunka under 1,255, som anger att batteriet
är halvladdat. Ett urladdat batteri fryser vig cirka -6 C. Ett fulladdat
batteri däremot tål temperaturer ner till -43 C. Se batteritabellen.



Batteripolerna måste vai^ rena och anslutningarna väl åtdragna- Använd
varmt vatten och vanlig soda för att avlägsna korrosion och för rengöring
av batteriets översida» Putsa kontaktytorna med stålull, och lägg på ett
tunt lager vaselin eller konsistensfett, innan anslutningarna sätts på»
Drag till anslutningarna ordentligt.

Vid arbete i närheten av 12 volts batteriets anslutningar måste emellertid
extra försiktighet iakttas för undvikande av kortslutningar. Använd gärna
verktyg med isolerade skaft för arbete på 12 volts elektriska system. Prova
aldrig batteriet genom att kortsluta polerna.

Obs i Ett normalt fungerande batteri avger vätgas. För undvikande av eld
eller explosion får därför inte öppen eld användas i närheten av
batteriet.

Obsl On avdunstningen från batteriet överstiger cirka 50 gram vatten för
150 mil eller 33 timmars köming, tyder detta på överladdning av
batteriet. Tag varning härav och låt IH:s representant undersöka
det elektriska systemet på bilen. Dröjsmål härmed kan vålla svåra
sk^or.

I följande tabell anges fryspftinkten för batterielektrolyten vid olika
specifik vikt.

Spec.vikt 1,200 1,220 1,210 1,160 1,160 1,U0 1,100 1,00

Frysp. -68 -35 -29 -23 -lö -12 -6

Följande tabell visar lufttemperaturens inveidcan på batteriets kapacitet
och visar nödvändigheten av att batteriet hålls väl laddat, särskilt vid
köming i kall väderlek. Ett fullagdat batteri har t ex inte mer än A-3 ^
av sin nominella kapacitet vid -18 C.

Laddnings
tillstånd

Temperatur Kapacitet

II. Batterifrånskil.iare.

Till höger på instrumenspanelen är batterifrånskiljaren placerad, se fig
3 och 37-

Batterifrånskiljarens uppgift är att till- och frånkoppla batteriet. Efter
avslutad köming bör vredet alltid ställas i frånläge, varvid alla elektris
ka förbrukare bortkopplas.



III, Generator»

Generatorn lämnar 50 amp vid 12 V spänning» Den drives med kilrep från
motorn och har till uppgift att alstra ström, som sedan tillföres de
anslutna förbrukarna samt laddar upp batteriet.

Generatorreläet är sammanbyggt med en laddningsregulator, som håller
spänningen konstant, oberoende av motorvarvet» Härigenom förhindras
sönderbränning av glödlampor och överladdning av batteriet.

Generatorns laddning kan ökas om så erfordras» En god bilverkstad bör
utföra detta justeringsarbete»

Polarisering av generatorn»

Om generatorns eller regulatorns ledningar varit bortkopplade, måste
följande anvisningar följas för att inte generatorns polaritet skall
växlas, vilket skulle medföra sönderbränning av laddningsreläets kon
takter»

Kontrollera att alla ledningar anslutits till rätta kontakter. Innan
motorn startas kortsluts sedan ett ögonblick anslutningarna "gen»^ och
*^t" på reläet med en skruvmejsel el dyl, fig 37» Strömstöten från
batteriet ger då generatorn riktig polarisering. Till generatorn är
kopplat ett relä, som automatiskt kopplar in- och ur generatorn»

Fig 38 Relä

IV» Säkringar»

Säkringarna har till uppgift att skydda det elektriska systemet vid
eventuella kortslutningar och överbelastningar på de elektriska" led
ningarna.

Av kopplingsschemat, bilaga 3, framgår vilka ledningar och forbrukare
som sl<yddas av de olika säkringarna»

Strålkastarna och parkeringsljuset skyddas av separata säkringar,som är
Inbyggda i omkopplaren. En annan inbyggd säkring skyddar parkeringsljuset
och instrumentbelysningen. Till instmraentbelysningen finns dessutom en
separat 4 amp säkring. Qn kortslutning skulle uppstå i strålkastarna eller



några andra ljuspunkter raed tillhörande ledningar, påverkas endast en av
säkringarna# En kortslutning i endera av hel- eller halvljuskretsarna på
verkar inte den andra kretsen# Säkringamas placering framgår av fig 39#

Inst rumentpanel-

Säkringsplint

Tändningslås

Säkring (instrum^tbelysning; Fig 39 Säkringsplint

V# Bränslemätare, fig 13#

Bränslemätaren är elektrisk och visar bränslenivån i tanken# Mätaren

fungerar bara när tändningsnyckeln vridits åt höger eller vänster#

FÖRBRUKNINGSAPPARATER

I# Armatur och glödlampor#

r* < iis>
I:':'-'®' r



Dubbla strålkastare

Parkeringsljus kombinerat med blinkljus

1 st röd lampa, Bosch LE/QEA 96/1, 1 vagnens mitt

2 st vita lampor, H Eigenbrodt nr 3083, positionsljus

1 st kurvljus, Bosch LE/NK 135x80/3

1 st sökare, Huzell nr 555, fäste 602

2 st arbetsbelysning Bosch lE/FKH 105/4, på arbetsbryggan

1 st sladduttag, Bosch VM/DF 2/1 "

Fig 41 Belysning, bak

1 st röd lampa, Bosch LE/QEA 95/1

2 st bak- och stopplampor, Bosch LE/QEA 95/Al och LE/QEA 95/6 (komb.
med blinkers)

1 st backstrålkastare, Bosch LE/FKH 105/11.

3 st takbelysningar, H Eigenbrodt nr 3016

2 st arbetsbelysnlngar, H Eigenbrodt nr 3059

3 st kontroUampor, enligt fig 39, ACEBE 315-150

7 st kontroUampor för hydraiautrustn. AGEBE 315-150

1 st rälsbelysning, H Eigenbrodt nr 3074.

Dubbla strålkastare fram, fig 40 och 42.

De dubbla strålkastarna är konstruerade så att ljuskällan, reflektorn och
linsen är sammanfogade till en hermetiskt sluten enhet. I denna slutna
enhet kan danm eUer fukt aldrig tränga in och den behåller därför sina
goda egenskaper under hela sin livstid.



De dubbla strålkastarna är monterade vertikalt, se fig 42»

De två översta strålkastarna har vardera två glödtrådar, en :^r helljus
och en fbr halvljus, och de är märkta med siffran 2 ingjuten i glaset.

De två undre strålkastarna har endast en glödtråd vardera. Dessa lampor
är märkta med siffran 1, ingjuten i glaset, och de används för landsvägs-
köming tillsammans med helljuset från strålkastarna 2#

■  ' av strålkastare»

1. Lossa sargens fästskruvar och tag bort sargen.

2. Haka av fästfjädem från strålkastarbehållaren.

3. Tag bort fästringens skruvar. Obs Rubba inte inställningsskruvama.

4. Tag bort fästringen och insatsen från strålkastaren. Lossa fästringen
från insatsen.

5. Lossa den 3-poliga anslutningskontakten från insatsen och tag bort
denna. Håll stadigt i anslutningskontakten för att undvika skador.

Obs. För att inte några misstag skall göras vid monteringen, är både
insatsen och fästringen märkta. För insatser av typ 1 krävs en
dubbel anslutningsplugg.

Samtliga representanter för IH har utrustning för strålkastarinställning.
Kontroll och inställning med hjälp av sådan utrustning ger bästa ljus för
nattköming och ger garanti för att strålkastarinställningen uppfyller
alla krav som ställs på den. lÅt kontrollera strålkastarinställningen var
gång en insats bytts ut eller om ljuset inte är tillfredsställande.



Dubbla

strålkastare

Hel- och halvljus

Hs^vljus och par
kering

Motorvärmare

Kurvljus

Fig 42 Strålkastare

Parkeringsl.jus. fig 42.

Parkeringsljusen är utrustade med vanliga glödlampor. Chi en lins eller
glödlampa behöver tyfcas ut, lossas linsens fästskiTiv varefter den
aktuella delen kan bytas ut.

Undersök noggrant alla ledningar och anslutningar för att vara säker på
att inga driftstörningar förekommer. Korroderad, vatten- eller oljedränkt
eller sprucken isolering vållar de flesta felen i elektriska anläggningar.
Lösa och smutsiga anslutningar ger dålig funktion hos glödlampor, för-
delarspetsar och andra elektriska detaljer.

Obs.' Alla mera genraigripande arbeten på det elektriska systemet bör
överlåtas till IH:s representant.



har följande effekt och sockelGlödlamporna i armatur och kontroHampor
eller typbeteckning:

Fabrikat och typ

k5/kO W

45/40 w

4 W

15 W

20/5 W

Strålkastare (de övre nr 2)

"  halvljus (de undre nr 1)

Parkeringsljus (undre nr 1)

Normalux E

Nonnalux E

Philipis,10-12929

" BA15,5,12421

"  , 12500

"  , 12822

"  , 12247

"  , 12325

Huzell

Blinkers

Röd lampa, fram och bak

Vita lampor, fram

Kurvljus, fram

Backljus, bak

Sökare, fram

Arbetsbelysning på arb.bryggan

Bakljus

Philips, 12325

"  , 12500

12500

12844
20/5 o 5 WStoppljus, komb. med blinkera

"  , 12402

"  , 12866

"  , 12844

"  , 12913

"  , 12913

n  , GE 57

"  , GE 57

Takbelysning, invändigt

Arbetsbelysning, " , 2 st

Rälsbelysning

KontroUampor, fig 39» 3 st

KontroUampor, fig 2, hydraulutrustn

KontroUampa, hel- och halvljus

KontroUampa, körriktnlngsvisare

KontroUampa, bränsle, -temp, -amp
och oljetryckmätare , GE 57

II. Startmotor och startrelä.

Startmotom är monterad på svänghjulskåpan och manövreras ifrån instru
mentbrädan med tänd-startnyckeln via startreläet.

III. Sienalanordni

Skåprälsbilen är utrustad med

2 st starktonshom, Bosch HO/FSA 12/3 och FSA 12/4 med signalknapp, signal
homsrelä SH/SE 20/2 och säkringslist H Eigenbrodt nr 2750, 40 amp

1 st starktonshom, 2 homskompressormatat typ Marchall, fulgor F22, med
signalknapp Bosch SSH 75/10, signalrelä Marchall MA 511 och säkrings
plint H Eigenbrodt nr 2750 40 amp.



IV» Vindrutetorkare och vlJidrute5TX)lare>

För vindrutorna finns två vlndrutetorkamotorer, Bosch WS/to. 1222 med
torkararraar Bosch WSHE 16 Z 23 2 och bladet WSFA 2 Z 11.

Elektrisk vindrutespolare, Bosch "Rolley" SPE 12/2 med dubbla munstycken
håller vindrutorna rena från vägsmuts o dyl,

V» Körrlktningsvisare»

Körriktningsvisama är av "blinkerstyp"»

Bak är bakljuset (rott) ordnat som körriktningsvisare via ett blinkrelä.
Reglaget för körriktningsvisama sitter på rattstången.

VI. Varmluftvämare.

Skåprälsbilen är utrustad med en elektrisk varmluftvärmare placerad under
instrumentpanelen^ se fig 29. Start-och fläkthastigheten kan regleras med
knappreglage, se fig 3. Start- och tändningsnyckeln måste vara påslagen
för att vännaren skall fungera.

VII, övrig utrustning.

1 st batterifränsklljare Bosch SSH 15/102

1 st start- och tändningslås

1 st IjusomkopixLam

1 st sladdlampa med 8 m kabel, Bosch

3 st sladdlamputtag, Bosch VM/DF 2/1

9 st strömbrytare H Eigenbrodt nr 2711

1 st strömbrytare (infälld i bakväggen fig 22)

Enterprise nr 4^11

6 st strömstäliare ÄEG typ AZB-111 för rälshjul- lyftanordning- och

arbetsbryggans läge

2 st röda reflex

C. ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA

Se ritning IMM- 6765 , bilaga 3.



KAPITEL 5.

På följande sidor behandlas de mindre reparationer och underhåll som
föraren själv vanligen kan klara.

KONTROLLERA DESSA HUVUDPUNKTER FÖR ATT HÅLLA MOTORN I TOPPFORH:

Termostaten

Ventilspelet

Flottömivån i förgasaren

Brytarspétsamas avstånd

Bränslepumpen

Luftrenaren

Tändspolen och kondensatom

Undertryck och kompression

Qljefilter

Fördelare och rotor

Batteri

Tändkablar

Fläktrem

Tändningsinställning

Smörjning

Avhjälpande av mindre elektriska fel.

Mindre fel kan ii^and uppstå ute på vågen, och dessa vållas i allmänhet
av dåliga anslutningar i ledningasystemet. Detta är lätt att konstatera
på följande sätt:

1. ̂ _n»tora gårjjnenjnisstä^er ibland

Ledningar: Lösa eller korroderade batterianslutningar. Hög- eller låg-
spänningsledningar kortslutna eller dåligt anslutna.

Fördelare: Felaktigt kontakt avstånd mellan brytarspetsama. Justera.

Tändstlft: Ställ in elektrodavstånden enligt specifikatioiuma.
On misständningen inte är begränsad till en cylinder, kontrolle
ras tändspolen, ledningarna och fördelaren. Cin det hela tiden
är samma cylinder som misständer, beror detta vanligen på tänd-
stiftfel.



2» ^_startmotorn_drar runtjnotorn,jj^n_injgen__eU.er_d^^_^^dsta erhåy.£

Ledningar; Hög- eller lågspanningsledningama kan vara kortslutna eller
dåligt anslutna*

Fördelare: Fel avstånd mellan brytarspetsama* Justera*

Tändningslås: Dålig kontakt.

Svagt batteri: Låg spänning ger dålig gnista*

Stajrtmotom; Undersök alla anslutningar mellan batteriet och startmotom*
Anslutningarna måste vara rena och väl tilldragna*

3* ̂ _start^tömsinte går runt^eU.er_gå^_r^t för sa^a,jnndersöks2.

Batteriet: Svagt eller helt urladdat*

Ledningar: Lösa eller smutsiga batterianslutningar* Kontrollera att alla
anslutningar mellan batteriet och startmotom är rena och väl
tilldragna*

Startkontakt: Kontakterna brända eller ledningarna lösa från anslutning-

U» Qn ladningsindikatom inte visar ladttoingj, undersöks:

Generatorn: Kcmunutatom eller borstama kan vara smutsiga eller oljiga*
Använd sandpapper nr 00 för rengöring* Använd aldrig smärgel-
duk *

Ledningar: Anslutningarna kan vara kortslutna eller dåligt tilldragna*

Regulator: Om felet ligger i regulatorenheten, hindrar detta vanligen
inte att bilen kors till en verkstad för undersökning*
Kontrollera att regulatorn är ansluten till en god jordledning*

Underhåll av lackering*

Regelbunden och noggrann tvättning, vaxning och polering förlänger livs
längden på bilens lackering*
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Instruktion över Uwe-snabbmotorvärmare 106

pa el.-revisionsbi1, fabr» International»

fel;;

Värmaren fungerar som en eldningspanna för varmvatten och eldnings-
källan är antingen en blåslarapa eller gasoIbrännare.

Blåslarapan bör vara Sievert 571 T eller 257 T (för fotogen resp.
bensin) eller liknande av annat fabrikat. Dessa blåslampor aro
försedda med snabbstarttändare så att den tändes med lampans
eget bränsle utan tändsprit på 1 - 2 minuter.
Användes gasoIbrännare bör storleken vara Sievert 3942 eller lik
nande av annat fabrikat.

Lätta på kylarpåfyllningslocket.

När blåslarapan tänts placeras den på värmarens nedfällda konsolhylla.
Reglera först till relativt liten låga, - öka därefter till större
låga tills ångcirkulation uppstår, d.v.s, att varmvatten och ånga
får värmarens övre slang att vibrera. Obs I att lågan ej får regleras
så istor att värmarens undre slang blir het eller vibrerar - då kan
nämligen torrkokning uppstå.

Motorn får god startvärme efter 8-10 minuter.

Efter tillräcklig uppvärmning: Fäll tillbaks avgaslocket och konsoll-
hyllan, sätt på kylarlocket.



iin
OCH 5AHDflin(^6AHLA6'^MIH(ri ny y

I ML5Bli. , 53 eiTH. 2nP3-1527 ^ ^
1^-3-62



Bi/o^a 7 a

Beskrivning över värme och sandningsanlaggning i rälsbil.

Värmesystem»

Orginal kup^värmare 4 ombesörjer värme till defroster och förarplats.
Värmen till bakre utrymmet ombesörjes av dels radiatorer och dels ytter
sidorna på de vattenvärmda sandningsboxarna» Cirkulationsriktningen är
följande:
Radiator 1-främre höger sandningslåda 5FH - bakre högre sandningslåda 5BH -
radiator 2 - bakre vänster sandningslåda 5BV - främre vänster sandningslåda
5 FV - radiator 3o Från radiator 3 går returledningen till vattenpumpens
sugsida exo-vis nedre kylarslangen.

Då de båda värmesystemen - dels kupSvärmaren - dels radiatorsystemet äro
paraJlellkopplade bor tillses att raatarledningen från motorn till kupévärmaren
4 strypes så att strömningen genom de båda paralellkopplade systemen balan
seras •

Sandningsanläggningen.

Med handtagen på huvudcylindrarna 6b resp. 6F regleras sändningen bakåt respo
framåt. Sandningsboxarna 5FH och 5FV äro således paralellkopplade över
huvudledningen från huvudcylinder 6Fo Samma är förhållandet med sandnings
boxarna 5BH och 5BV som äro paralellkopplade över huvudledningen från huvud
cylinder 6Bo

Snabbmotorvärmaren.

Snabbmotorvärmaren 7 år kopplad till motorn enl. den Sok. ångcirkulations-
principeno Värmaren är placerad så lågt att en ständigt stigande ledning
kan dragas från värmarens övre uttag till motorns tappkran. Värmarens nedre
anslutning anslutes till den nedre kylarslangen mellan kylare och motor.
När snabbmotorvärmaren användes skall kylarens påfyllningslock vara avlyft.

Varje enhet i värmeanläggningen är försedd med luftningsskruv. Vid luftning
av systemet bör man lufta i cirkulationsriktningen; alltså först genom luft-
ningsskruven på radiator 1 och därefter genom de två luftningsskruvarna på
sandbox 5FH o.s.v. med slutlig luftning genom luftningsskruven på radiator 3o
Luftningen av systemet går fortare om kupåvärmaren 4 stänges samtidigt som
motorn får gå med relativt högt motorvarv.

Luftning av det hydr. systemet till sandboxarna behöver som regel ske endast
om olja behöver påfyllas. Då luftas först vid huvudcylindern och därefter
vid luftningsskruvarna på bälgrÖren i varje sandboxmekanism.
Förutsatt att ledningarna från snabbmotorvärmaren är rätt dragna - alltså
stigande mot motorn och utan luftningslås är snabbmotorvärmaren självluftande.




