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l. Vognkasse. 

Mo-vognenes vognkasser er for skelligt indrettet og udstyret efter bygge-

serie og ombygninger. Der findes to typer Mo-vogne, Mo 1800· 

og Mo 1900-serierrie, og lokomotivpersonalet bcpr scprge for at lære ind-

retningen at kende - både vedreprende placeringen af elektriske apparater, 

trykluftbremsen, sanding sanlæg , opvarmningsanlæg, elektrisk belysning 

og for syningsanlæg for vand til håndvask og toilet. 
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Endvidere md lokomo-

tivpersonalet sig fortrolig med anbringelsen af signalmidler, værk-

tcpj og inventar - herunder ildslukkere. 
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pIlacering i Mo-vogn. 

2. Bo.gier. og fj:edre . 

Mo-vognkassen er anbr;ag-t p.å- 2 bogier - maskinbogien f· M-bo.gien ) 

og banemotor·bo,gi'.en. (E-.bogien.). 

M-bogien har 3: hjulsæt; E-bogien hal" c njulsæt . 

Hjubættene betegnes nr, , idet; nl':. l tindes; nær.mest l,. 

Vognka-.ssens vægt· overfØ,res· til bogien g.elinem ' I SOnl hviler 
på de lang..e vogn.kassefjedre' y;der.st på hver sidea·{ E ,t" sides-tyr, 

er. som' et' plant rulle l ej e , 

Vægten) fra bQ'gierammen' til a.kselk<l's.s .etsne g.enn,em· aksel-

med balance'T', f j ederbl'ik{ Vi;. , hv:is rette '-. 

stillin,g. og udseende må kendes, så enhver lo Ko,mo,tivman.di 'kan. se, om 

alt er i orden, så- han kan fo·r ·svare at k'f're med vo.gnen. 



3 
Pufferhtpjden og vognkassens hældning kan tilkendegive, om der er fejl 

ved undervognen. 

Akselkasserne har rullelej er, som normalt intet efter syn kræver i 

driften . Hjulsættenes akseltappe, der er skjult inde i akselkasserne, 

kan knække, hvilket viser sig ved, at hjulet st&r lidt skrS.t. Ogss. brud 

i hjulskiver eller hjulringe kan forekomme. 

l..okomotivpersonalet bedes endvidere være opmærksom ps. hjulflan-

gerne s tilstand (skarp flange). 

De vandrette kræfter (sidekræfter , bremse- og accelerationskræfter ) 

overftpres fra bogiernes centrum stappe til gummiaffj edre de center lej e ] 

i tværbjælker i vognkassens under side. Ved M- bogien er tværbjælken 

med centerlej et af speciel konstruktion, for at den kan være under 

dieselaggregaterne; den kaldes bolster stykket og ftplger med M-bogien 

ved bogieskifte . Bolsterstykket fastboltes til vognkassesiderne . Efter 

afsporing eller sammen sttpd skal bolster stykket kontrolleres - ligesom 

sidestyrene og deres ruller - evt . ogss. centertappene. Hertil skal 

tilkaldes per sonale, Som kender disse dele ntpj e. 

På E-bogierne er banemotorerne ophængt med deres tandhjulsdrev i 

konstant indgreb me:l hver sit hjulsæt. En banemotor hviler med 2 

bærelej er, der er glidelej er , ps. akslen og med en næse ps. bogieramme. 

Ved selvsyn mS. lokomotivpersonalet overbevise sig om, hvor ankerleje 

og banemotorbærelejer er placeret, sS.ledes at der kan rapporteres rig 

tigt , der som der opst&r en uregeirnæs sighed . 

E-bogierne har i nærheden af centrum stappen en firkantet sikkerhedstaF 

der skal hindre, at vognkassen falder af bogien, hvis centertappen 

knækker . 

M-bogierne har ingen sikke rhedstap . Efter afsporing eller lignende, 

skal det - forud en ovennæ vnte - under stpges, om teleskoprtprene (forbin-

delsen mell e m dieselmotor e rnes udsttpdsrtpr og lyddæmperen) er intakt. 

Under arbejdet med at sporsætte en afsporet M-bogie, skal teleskop-

rtprene være demonteret. 

I alle tilfælde af tvivl vedr<;>rende bogierne, skal kvalificeret assistance 
tilkalde s, da sikkerhedshen synet spiller ind her . 
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FØrerrum 

Maskinrummet 
hØjre side. 

venstre side. 

Pakrummet. 

3. Systematisk gennemgang ilt MQ. 
(IndØvelseskØrsel) . 
På køretøjet viseslforklares : 

1. Vognbogen 
2. Håndbremsen 
3. Betjeningshåndtagene pti fØrer bord 
4. Lysafprydere pti fØrer bord 
5. Startkontrollere 
9. Kølevandstermometre og manometre samt smøreoliemanoll;l,etre 
1. Meldelamper i, fØrerrum 
8. Maksimalafbryder for brummer (fØrerrum 1) 
9. Afspærringshåndtag for brændolie i fØrerrummet 

10. Plomberet ildslukker 
11 . Voltmeter med omskifter 
12. Amperemetre for banemotorer og hjælpedynamoer 
13. Håndsigna.llygten 
14. Kortslutningsstrop 
15. Sandingsmagnetventiler 
16. Skab for reservelamper og sikringer 
17. Lysomformer og regulerbar modstand 

1. lappar atskab 
- manøvrestrømsudkobler med plomberet kortslutningskniv 

tids- og bremserelæet 
betjeningshtindtag og sikring lor omformer 
kompressorrelæer og sikring 
øvrige sikringer og relæer 
oliestandsviser for bundtank (1900 vogne) 

2. På manøvretavlen 
- afbryder for centrifugalkontakt (F 09) 
- sikring for styrevogn (E 46) 
- øvrige sikringer og afbrydere 

3. BJ ændolie.oppumpningssystemet (el- og håndpumpe) 
4. Omstillings- og tømningshane for faldtanke 
5. Kompressorautomat (trykregulator) med afspærrin,gshane 
6. Ladeamperemeter 
7. Reservefiltre 

1. Reservebrændstofrør 
2. B'rændoliesystemet med udluftningsskruer 
3. Smøreoliesystemet med filtre 
4. Kølevandssystemet med afspærringsventiler 
5. Plomberede AKO ventiler 
6 . Indsugnings- og udstødningssystemerne med ven1i\l,øfter og spjæld . 
7. Hoved- og hjælpedynamoer 
8. VærktØjsskab med plomberet nø·dhjælpspakke 
9. Fastspændingsbøjle lor forstØverventil 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 . 
7. 

PlM omskifter (1800 vogne) 
Koblingskabler 
Reserveluftkobling 
Signalflag 
Plomberede ildslukkere 
Nødbremsehane 
Skab for vekselretter med sikringer 



TogfØrerrum 

Kedelrum. 

Personafde-
lingen 

Undervogn 

Vognkassen. 

Efter start 
af motor. 

Ubetjent 
motorvogn 

KØrsel med 1 
motor i drift 

1. 

1 . 
2. 
3. 
4 . 
5. 

1. 
2. 
3. 
4 . 

1 . 
2. 

3. 
4. 
5. 
6 . 

7 . 
8. 
9 . 

10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 

signalglas 

Varmekedel med armatur 
ManØvrepanel med sikringer og afbryder 
SvØmmer for kedelvand 
SvØmmer for brændolietank (1800 vogne) 
PlM omskifter (1900 vogne) 

Varmeregulatoren 
Lysafbryder omskifter 
NØdbremsetræk og ventil 
Banemotorventilator 

Sandingssystemet med afspærringshaner 
FØlgende komponenter med afvanding 
- olieudskiller 
- mellemkØlere 
- hovedluftbeholdere 
Fjedre, bremsetøi. trækkroge og puffere 
Styreventil samt afspærringshane for denne 
Udligningstræk for hjælpeluftbeholder 
Centrifugalkontakt 

Tilslutningsdåse for 65 volt ( Varmekedel ) - enkelte MO 
Kompressorer med ol iepåfyldning 
Regulermotorerne 
TØmningshane (brandhane) for kedelvand 
Batterikasser med sikringer og batteriafbryder 

i venstre side, med håndbetjening af vendevalsen 
H)ælpeapparatskab hØjre side 
Påfyldningsstudse for kedel- og kØlevand samt brændolie 

1. Indsugningsåbninger med afspærringslemme for banemotorventilator 
2. Koblingsdåser samt samling af styreledninger (se side 37) 
3. Afspærringshaner for brændoliefaldtanke (fareafbryder) 

1. Startkontroller i »DRIFT" 
2. Meldelamper for olie og vand 
3. Smøreolietryk 
4. KØlevandstryk 
5. Ladning 
6. Kompressoromskifter stilles i »8utom« 

1. Omstilling til befordring af ikke tjenstgØrende kØretØj 

1. Belastningen nedsættes efter træktabellen i TIB 
2. En kompressorsikring udtages. 
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