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Hoved-tegning nr. 17500

Oppdrag nr. 869

Vi viser til møte mellom Dem og representanter frå Hovedadministra-
sjonen. Man 'ble der enig om hva som skal u-tføres ved Seres
vertested og hva verkstede-t Marienborg skal utføre.

Følgende arbeider blir å utføre ved Beres verksted:

Riving av vogn ned til unders-tilling, sandblåsing og reparasjon
av understilling, bygging av ny vognfcasse, ombygging av ende-
partiene for senere montering av au-bomat. koppel, montering av side-
og endeu-tgangsdørene og rør for elelctrigk kabel i gulv. Tognen
skal utstyres med MD-loggier og R-tiremser. Videre skal den-rust-
'behandles, grunnes og lakkeres (ikke siste strøk) og påføres
bituainøs pas-ta.

Stålsk. jelett.

1. Automatkoppel

Understillingens endepartier må lygges om for senere an-
'bringelse av automatkoppel. Dette er vie-t på tegn. nr. 16152.
For øvrig vises det til følgende tegninger og Fnr. ved rekvire-
ring av de forskjellige deler £ra verkstedet Srorud. Kasse for
automa-tkoppel -tegn. nr. 16155, Pnr. 865-102-01 og detalje-
tegningene 16153, 16154, 16159 og 16160.

Montering av au-toma-fckoppel må utføres før vognlcasse slr. jares ned.

2. Vognens opprinnelige overbygg (vegger og tak) skjceres ned til
undergurt og kasseres



5. Underramme rengjøres og repareres. Slrader og rustangrep &v
større omfang uitoedres ved å skifte ut; deler eller ved å for-
sterke partiet; som vist på tegn. nr. 16201 pos 6.

4. Underraamen pålegges lcorrugert undergulv. Tegn. nr. 17294.

5. Bjelker for opphenging av aklrumul-atorkasser og transformator
monteres i underrammen som vist på tegningene 17292, 16298 og
16519.

6. Nye hengselknekter for overgangslemmer monteres på endebjelkene
Tegn. nr. 16162.

7. Underrammeas endebjelker forlenges for feste av fcamuflaeje-
skjerm. Tegn. nr. 16100

8. Sikringskasseoppbengning arr. tegn nr. 12529.

9. Opphengningsramme for vannbeholder. Tegn. ar. 12740

0. Vognlcasse endepartier med døråpninger lcamuflasjeskjermer m.v
Tegn. nr. 12728, 12745, 16100, 12743, 12712 og 14872.

11. Bom for elek-tromagneter for automatisk sperring av u-tover-
alående sideutgangsdører. Se -tegn. nr. 16266, 16267 og 16198

2. Røropplegg for framføring av elefc-triske ledninger i tykt gulv.
Tegn. nr. 17298.

13. Etter at omTsyggningsarbeidene på vognens stålslrjelet-t er ut-
ført skal alle nye detal.jer og sveiser som iklre tidligere er
"tilfredsstillende rustbeskyttet, sandblåses og grunnes. Som
dekkmaling på underrainme og innvendig vognkasse skal beny-ttes
'bi-buminøs påstå av godkjent kvalitet.

Hetnlngslinjer for rus-tbebandling, gruiming, lakering og på-
føring av bituminøs pas-ta framgår av trykk nr. 750 med -til-
hørende bilag 5 og 6. Siste lakks-trøk skal u-fcføres ved
verkstede"t Marienborg.

Sideutgangsdører og endeutgangsdører.

Sideutgangsdørene skal være etter tegn. nr. 12446 Fnr. 825 101. 51
og 52.

Endeu-tgangsdørene et-ter tegn. nr. 12556 Fnr. 825. 101. 05 og 06.

Bremser.

Vagnen skal u'tstyres_med H. bremser. Bremsestell under vogn slcal
anlannges som vist på tegn. nr. 16140, 16161, 16116, 161177 16118
16122, 15955, 15951, 15928, 15929 og 16209.

Ved ombygging av endepartiet p. g. a. au-tomatkoppelet må bremse-
skrueakselen forandres. Se -begn. nr. 16210, 16211, 16212 og 16215.



Bpggi.er.

Vognéia skal u-ts-fcyres ned MD boggier etter .Segn. ni'. 8680.

Boggiene^ monteres som anga. -bt på. tegni nr. 11p9 4. tttéd uUdtagelse
av tverrtjelken nsrmeat bQggisentért Deime. bor-bfallér som følgé
av at vognens endeparti er ombyggét for au-tofflatltOppél.

Pølgende forandringer. bli å betraKte aom moderiaiseringer;

1. Forberedenfle arbeider . for. senefe anbringelss åy ad-fcomatkoppel
sott belastes konto nf< 6180 sp^ 010 med ian-til kr 6 000 ̂ '

2. Ombygging til E bréttse Bom belasies lconto nr, 6150 sp. lt 370i
Be øvrige arbeider på vagnen belaste fl lc6tit6 tlf i 5641'i Be-
lastet ansvarss-ted 6200 med spes. kode for vurdering av de
samlede utgifter

Kopier av nevnte tegninge.r er oversendt tidligere.

Deres ordrebekreftelse med oppgave over kortest mulig leveringe.
tid imø-fceses på skjema 3a. Åv-henayn til & få benyttet. de
avsatte midler på investeringsbudsjettet for dette"år må
leveringetiden kor-tes inn mes1; mulig.
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