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$2.

Lokornqrtiverne skulle b,vgges i Leverar:rdø1g115 r:gnH Vir:rlisteder og levcres i fuldstændig

firrdig Stanrt, fuklt udrustede og ledsngcde af de i de tedhæftede tekniske Besternmelser nrevnte

\/ærktøier. l{sdsk;rber og Reservestvklier.

$ .3.

For Leverarrcen gælder tbnrden dc almirrdeligc crg u;rrva:rentie særlige Betingelser tiilige
dc {blgende tekniskc l}estenrn:elser.

iøvrig skulle f.okomotiverne bygges i Overensstemmelse med de af Leverandøren ud-

*rbeidede Hoved' ag Detliltegninger. sonr blir.e rt gcdliende af Køberen.
Saafrenrt der pal 'lc-srtingerne sller i rie ,''fekrriske Bestemrnelscro skLrlde være glemt rrt

angive noget. der eftrr den kcfrtrollcrende Irrgeniørs Skøu maåtte være ibrnodent til Fremstilling og
prssende Udstvrelse lf I",.lliorrrutilcrrte. sktl Ler,erandøren do$ k.r,erc og anbrirrge det rnrngiende,
uden derfor at kttnue fordre rrogensourlrels: Tillrr:gsbct*1ing.

$ 'i{.

Hovedtegnrnger sarll! alle Derliltegnirrgcr". rier ers uødvendige for Årheidets Lidførelse,
skulle i betirnelig 'fid i:rdsentlc.s i i liksenrplrrer til Køherens Approbiitiorr. Med l-okor:rotiverne
skrl endviiJere rfleveres : iionrplette Hole<ltegninger s;ul'rt ? kr:nrplette Slet rf alle Detailtegninger.
der ere :rnvendte ved J-okoutotiternes llvgnint.

$i,.
Ihuerrs lJcst-\,relsr udrrruvncr sr koutrollerctrde Ingeniør, sorl til errhver Tid rraa h:rve fri

og uhindret Ådgaug til dc \i;crlistcr.ler. htol tic iorskcllige .{rbejder udføres. for at }ir.rnr:e lbre Kontrol
med Udtorelsen og ;rnstillc slltllunc Prør-er og Undersøgelser. sonr hrn lnaåtte finde hensigtsnræssige.

Levcrrndøreu nrail i srihver [{enseende opfilde dr Fcrdrirrger vedrørende Århejdets Ucl-

lbrelse. son: derr liontrciirlr,irrdc lngeniør nråiltle stille ng -i'tic henr enhver Hiælp. sonr n'rrrlttc lbrl:tnges.

f,everlndørerr er ilike herettiget til lt tirr]urgr Gndtgørelse for sladan 1'det Hiælp eller for
M:rterillc og Årbeidc, sonl nr:ratte biive kl.ssertt eller eiort irbrugeligt lf den kontrollerende Ingeniør.

Krrssc-ret i\llteri:rle nrrra ilike auvendes tii B-r'gningerr af l-okonrt'ltiverne og liasseret Arbejde
lll:la erst,rtts.s rlred rrrrdet, grldkendt Arbeide.

Fil llrLrg årr ,.ierr kontroilcrende lrrgeniør skri l-er,erandøren.' foruden dc ridligere nirvrltr
Hoved- elg Detailteguinger. levere ct korrrplet S;ct her-ri, hr"ilket kan r':rrc Solkopicr paa Pepir.
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Srur oitt tlet m:iltte forllnges, r:r l-e'i'i:r:rnrløren

lererrdc Irrgcrriør eil llcrett:ing om det Stlndpunkt, hrnorpaa

pligtig til ;tt {r'crnst'rtdtr til derr korrtrol.
Arbcidet bctiriler. sig.

kurr tilstaas Le..'errndøren I;ilrlængelse i "f ilfælde af
bevirkes uder: Leverarrdørerrs Skvld og vetl Forlrold,

$7
Orr: J.everrnc{n oprette^s Kontr;rkt, i.ler er sterrrpelfri .

$8.
Lokonrotilcrne skulle lffeveres i Juldstændig reguleret Stattd, srr:rledcs rt de kun kræve

:rlrnindelig Samiing rf enkclte Dele slasour Åntrriugclse lf Stænger og deslige ior lt kunne monteres

liurdigc til Drift.
Under Transporren lrertil skulle Lokornotirerne vi?rr beskvttede 1.xr:t forsvrrrlig Marde trrotl

Beskleligelse og hlve ;rlle hlarrke Dele indsr::urte. Leverandøren skll hde Lol.iomotiverne leds:rg'c li
eu Montør, der skrl være rilstede og \,ære behjælpelig rned Loliornotiverneri Sarulirrg og Prøveliørsel;

ru:err alle derved samt ved Montørens Rejse og Ophold rn. v. forlarsirgede Udgi{ier blive Køl.'erett

uvcdkorrr rnende.

Først rrmr l,okornotiverne hnve loretlget err saad:tu Prør'ekørsei ttred et tilfrcdstillcnde
llesukat. betragtes dr sonr l-oreløbig råeveredt. Prøvetriørslerr pr;r llrnen her lirtrler iøvrig Sted p*l
Købererrs Regning, hvorirrrod Udgiliun til Prøvekørsler pn& ellel ved Fahrilien ere Købelen ut'ecl-

komlrerrde.

$ !).

Lokomotivenre nred [Jdrustningsgenstande og Reservedele skulle r'ære leverudc frie {or slle

Omkosruinger, Afgifter og Gcbvrer rf enhver Art undmgen Indførselsrold i l)nnrnrrk. rler berigtiges

rf Jerr:barreselskrber. samt færdige til Drili prl Heisingør--Hornba:k Baners Spor paa Grønneltrtve

vedHelsingørY@overskritiesderrrreTid'sfrisr,ifalderLeveranrJørcnenMulkt
af 3o Kr. pr. Dag pr. Lokomotiv.

Med Hensyrr til Tidsfristcn knn dcr

indgribende Forstvrrelser i Arbeidets Gang, der

over hvilke han ikke er Herre.
Leverandøren rnra dog under alL, Forhold ufortøvet sl<riftlig nreddelc og godtgøre for

Købercn. naar lran anser sig berettiget til Forlængelse af Fristen. og lil en Forlængelse være å{ søge

I'astsat ved Overenshornst pra Grundlng af den Indflvdelse, som l;orstvrrelscil ttødvendig har måattet

faa og faktisk hrr havt pa* Arbeidets Gang.

$10
Bedømmelseu af, our Leverarrceu er præsteret par kontraktntæssig Ma:rde, ndlbres af den

kontrollerende Ingeniør.
Sa*frenrt Levernr:cen helt eller delvis ikke kan betrrgtes sonr kontrlktr"næssig, er Køheren

berettiget til elrer eger Valg nt ibrkrste enterr hele Leverancen eller de Delc deraf. sorrr ilike ere til-
fredsstillende og lade Leverancen præstete lbr Leverandørerrs Regning. Det satrtuc gælder. hvis Titls-
fristen overskrides med rnere end rrr Maaned.

Leverandøren er forpligtet til for egen Regning at ijcrne det kssserede frir Jcrnbartesel-
skabers Grund nred den haur stillede Fris:. Køberen har intet Arrsvar for det hlsseredt.

$ ll.
Leverarrdøren gårllltrerct' i enlrver Herrseendt for l.r'yorrnrerr, det sk*l vrre li i'ørste Iiirr.s.se,

smvel lrvad Mirrclirlet son: Arbeidet sngåar, i et Tidsrunr r{ l Ålr cfterlt den fbreløbige Afleveri:rg

har ftrndet Sted, og er Leverardøren pligtig til i dette Tidsrulr uden \iederl:rg at foretage sradrtrne

Ændringer v*d Lokomotiverne, sour den kontrollerende IngerTiør :tnser ibr nødvendige, lig^esor:: ttgsaa

nden Vederl:rg at tfholde Udgiiterr:e ved rlle foreke:rnnrende Reparationer'. som eftcr den korttrolle-

rende Ingeniørs Skøn kurrne læggcs Leverandøren til Last.

Gartntitide n reflnes frl det I iilsplnkr, da L:r,er:rrrcen efter foretagen Undersøgelse og

Prøvelart*r fureløbig er xntirget
Den endelige Aflevering ii:rdel li:rst Sted, naar Glrantitiden er udløbeu ogsaa tor sRirdrtntte

Deles Vedkomnrerrcie. sonr under (lrrrarrtitiderr nruligvis ere bleveu erstlttedc og natr l,everltrcett i

det Hele tager liar vist sig nr (iure tbldstrendig tilfredssdller:de og kontrrktm;tssig priesteret.

$12
Iletllingerr Jirr l-okomotirrerue rr:ed Udrustningsgenstande og Reservedele erlægges i l3rrrrk-

anvisninger pan Kclbenhfl\'n senest 3o Dage efter lt detr er fnlfaklcn nred



:l

gtl pct. efierat clen lbreløbige Ålletering if'ølgc $ ti lrrrlo pCt. efterat den enrlelige Ållevering efrer Udløher
lundet Sted og med de resterende
;ri Carrntitiden ifølge $ rr har

lundet Sred.

Alr dog rrretl Fradr:re at everrtuelie Mulliter og andre skvldige Beløh

$ 1.3

Merrirrgslbrskei i Anledning af deunc KontraLt skrrl ililie ksrrr:e gøres til Ce'stnntl for
retslig Kendelse' mett slial. hvis rrtirtdelig Overcrrsliomst ikke kan eiplars, *fgløreu ved en Voldgift
clier Reglerne i de '-edføiede uÅlmiudelige Betirrgelser*s $ zo.

I-everrntløren shrl ltave ." n*rrro,rl*11g., hrr i Lrndet. der i illle Hen.see'der skal
repritselltere hlm, saå åt rllel Forh:rndlinger kunne i'øres ured denne Befuldmægrigedr, evertuelle
Søgsnrnll tnlægges rnod lranr og Betalirrg erleggcs ril harn.

Tekniske Besremmelser.
i. Almindelige Bestemmelser.

r. l.okor:roti.er'e sknlle b,vggrs for err spor'idde rf r,-1 15 r,rn.z. De skulle opi'vldc alle de r:brig:r.terriske l:orskrifter 
' 
i 
- 

,1r*r.lor.,lrunsen des vcreins
tlcutscher E,isenblhnterrr'rlturrgcrro. ,1 2o,t*r 4 t"'lo*r- tqoa h- *;-,,41u4:",r.d- y.^rl;;

i. Loliotttotiveruc rrdfoå.. elrcr tlcterrrr,r,rl' urr,ltagclr Skrrrcr og Skrrlcbolt., 
*.j.,. 

6.rr.e
Dilmeter eåer engelsk Marl og trVhitrvorths Gevind; Møttriker udføres efier Srltsbanernes )riornral.

Allc Møttriiicr. dcr trfterc skulle løsnes. 
"l,il6nifiiggclig cenrenreres.

,1. Lokorrrotive rnc slitrlie have \ilngerne liggcnde indcnfor H!Lrlen*, Cylinclre og Stvring utlerrfnr.
,.,-' Alle Hoicic" og Breddenual skulle holiies inclerrt'or Grærrserne af dct 'cdåiej. 

profil.
'.; t. Malisirrulhiultrvkket nr:xr ikkc for Lokor:roriver i tlenstf.erdig Srrntl overskride 45oo Kg.6. Kedlerne skuile lrbejcle urerj et ovurrnk rrf irrdtil r: Kg. pr. ; c,rr.

?' Mindste Kurveradius pra fii..B"n.,:.1 2t() rn., pa:r llanegmr.r. ii rn.,y 4 .tz.+. y
Maksimalhlsrigheden er frstsat ril 4o Kik:r*eter i rimen. - ,/ I

Lokotloti'crne sliulle uucler alrnirrdclige \rejrftrrhold kunne tr;ckke et Tog .f {.# Ton,
eksklusive Lokr:motivets Vægt optd B:ruens størsre Stigr:itrger - r : S' - rned 

"; [i" 
-;;

io Kilometer i limen.
Lokoll0tiverne skulle i tienstfærdig Srrnd mlnrlre ril.strækkeligt Vantt og Kul ril at kunne

gennemføre 
- selv urrtler rrguttstigr Vefrforholtl * tlen til en T'oghistighed ri r5 Kn:. i Tirnen

svnrende største Togbelastlring ttden at tåge \iand cller Kul unden'cjs frem'og tilbage pla den c. rzKilometer lange Brne.
I' Alle t\llteriaiier. dcr ;ttt'endss til li.r,grrilgerr ;rf Lohonloriverne. skulle vrre af fbr-triuligste, til Øiemedet bcdst s'.'rtretrr"ie Kvtlitet lia de l:etl.sr rerromnrerecie Fabriker. og llt Arbefriesl;al udføres med den srørsre Onrhu og Nøiagtigheil.
9' Son: P;rlirrirtgsmateriale itnelienr Fl:rngcr til Rørslrrriinger nr. \,. rrnyepdc.s Åsbcst eller

Linseprkning.

Io. Lokontotiverne skulle slrxrtlcs. rrr;1ics og lakeres rpcget olrlrvggeligt: ljarr.e .g Stat{erir:g
udføres efter nærrnere Åitrle.

I I ' Hvert l-oktltrtuti' s1i:tl. firruden r.t:er,1 I;lirr ilicrrs liar-lr. lrnhriksrrnrnnrer og Alrstal, ./endvidereviereftlrst'ttetrrrrdBogstnr'ertltH.lI.3.&.Lobetrrrn]n]er@.-t.
rter'*^1"-, enr Erndent feria.r!!bri.

Ålle Detnildelc sliullt' ttt;trlies rred H. og \i, snn:t r:red Lokomotivcrs Nr. r-die*..+. 4 .I2' I-okornotilcrrre ftrrslne.s nrctj det iornødnc Autal f,_vgrt-Jroldere ril ,l-uko,r.,crri,o- ogSigrrrllvgtr;r elter Køhcrens llrunn(,rc llcsrcnrrn,..lsc :.Jnå" k ,. drt] 0"-- 
.

Ii. Koberen iirrhreir.lder sig l(er li li- la.ie ll:rbri(ariorrc' k.fntrull*L i Låo.rrn.irr.n.
\Irtrksteder. hvortil den kontrolierende l:rgeniør til enlrr.er Tid sk:rl har.c nlrindrer Adgrug.

IL Særlige Bestemmelser.
Yangcrne' \'angcrrlc hrrfertliges af Flussiern. Dc uråir, srrafrcprr de ikke ere vaisede ganske

nøfagtigt og ghrtc, høvlcs paa hegge Sider.

'ikselgaffe! Disse frerrtstilles af Staalstøbegori.s. Brkkcrrre til Drir', og Kohbelhiul forsvnes r.uetibatkerne' Sp.errrlekilrr rf Sr,edeierrr, dcr r.rn* intl.rætte.;. 
i \rå rrvuulr'r
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P:r:r tl i.s.se rrn bri rr ges \-u: dsuirt dsvi*ere.

Oler,.lelenu udiirles li St:u1.,;rolregotls. Undrr.Jelcrrc :rf Stnbelerrr r)s Llgcrnc lf Brorce.
I U:r.lcrdclcnr rubriugcs Sr:tørepolstre

llrrincr til l.agere. I-lJl-o:ir":g,;r ru. r'. dlnnes,rl cu l-egering ai 7ti Dclc ririlrlrclt
rrrifinerct liobbcr. ro Dele rent lllr". to l)ele lhrrcrrtin og 2 Deie t pct. Phosforkobirer.

Brrrrcc ior sarntlige llaner. \'cntilcr og Snrøreliopper .skal dlnttes iri' eu l",tgering
.rf 88 l)ele lioblrer. to Dele lhtti,ttirr eig : Dele i pct Phoslbrkobber.

Akslerne skulle værr: lf bedste lilLrsstaal ug drejrs blankc overalt.

Hjulele irernstilles ri Strurlstøbegoiis. sonr Stj,:rnrhiul. og skulle vrere rtøirtgtig c-r,lin-

ririsliu og glrt rfulrciedc p;ur lJgckr"ill']srnu. Hjulb:rnd;rgcrrre skuile v'rrs {5!r tnur. br"ede og

i'orf'rrdigcs ai Digelstr:il lra Krupn. Bochun ell*r et .lnllet ligcs;u anerliendr Vir:rk; ds
skulle iiavc Yderfhdernc bilrrk aidreieric og belæstes rned Spr-iugringe.

Hertil sL:rl rrnvcndr,s l''etj.sr Sorr Fieder-Srobcsrrli : Ficclrenc sliullc prø\,c.$ rned Irls
Cirrrge Belastningen under Drift.

'l'il Ilnlfcrne. hvis enkelte Dr:k" skulie ri:rrs tI Snredejtrn. rruvendss livolutijedre at

Stlrll1'.l.ilTrrokkr()}{clleål]\'enrlcsF]r.rr1utliedre@Af.starrclenl]]e.ilell1
l}r-rfcrnes Midrer sk:rl r'ære I.;5o nr"rr. og Høiden nf IlLrtl'ernridternr sar)rt af 1'rælllirogenes
Årrgrebspunkt clver Skirrrrcoverkirnt sktl, n,rar l-okonroriverne rre i tienstf'ærdig Stand. be.

løbc sie til to4o rttttr.
A W'- "ru 4",^r.*u Lokonrotivernc.slirrllc
en Kof;rnger. fremstillet :ri
tages ll.

slrr'e l fortii
Yinkelicrn

tt't4r.L fåtø.U\f- J&""4-, {,U. J{åi,. ttt'ør&
sonr bagtil hlve kraftige Banerøurnrere

og Åsketræs-l'r€n:r:rer. iudreuet ti] let
og

ltt

'&u;*,
forril

kur:ne

Kofangerrn ur*r ihkt :-rgc {reur lirmrr Butl'enres Forkant.

Fsrerbus. Ovcr Førerplndsen rrribringvs ct helt lukhet Hus :rl f crrrplarier rrred .Jcrnr.iøre; det

befæstes tii l-oliomorivet rled Slirilcbolte rned Nløttriker.
I Husets For- og Brrgsitie rrnbrir:ges : ta-tslutteude bevregeligc Vinduer. Førerhuset

nlra værc bvgget saale.ies. irt drt let klu fiernes.

srndlrsse. Dennc lnbringes og i:rdrenes s:rlledes o xt dcr krn snndes ftrr Kørsel i be'gge

I{ctningcr.

Kedler og Til PI:rder. Vinkelfurbirrdelser. Nittcr nr. r'" skll rrrr,entics prirrrl S" M. Flussjcrn, og
Kedelprever'san:rligc Nitte",rg lJokehuller skulle bores.

Iir"rhvcr lf Kedlerne skal, tbrirrr.len BelilærJuingen pxrsættes. urrderkastes et h-yrlranlisli
Irvk af I? Kg. pr. ll cnr., hvilkcrr Prør'e .slinl udføre.s i Or,crensstemrrelse n:ed de pae

I;abrikationsstedet i Følgc Lovglr"ningerr gældcnde Bestemn:elser og paa [-er.erandørens
Bekostning. *led Lokomotivet skal i-ølge en for Udlrndets \"edkonrnreude af den danske
Konsul pra Frbrikatiorr.sstedet iegaliserct Atr*st, in duplo. som skll indeholde Beskrivelse
af Prør'en for hler errlielt Kedcl.

lldkåster. Denne forfæreliges af bcriste Kobberpl:rdi:. og dcrrs elkelre l)elc sirmhs rrred Srncdc-

ir:rns Nagler. Ildkassens Lolt og Vægge drrnnes ,rf en enkelt Plade.
f il den indbyrde.s Afstivning af de lodrette Vrr:gge i den indre og vdrs lldkasse

slirl anvendes Støttebolte nf Kobber. I lrler Støttebolt skal der fr:r begge Sidcr v:ere

borrt et 40 m*1. d1'bt Hul lf 4 rnr:r" Dilnreter.
Lrrelleur lidkrssens llørvæg og orn c-r'lindriske Kedels lrrrgerste Del arrbrirrges Srrrede-

ierrrs Anlire, og rnd rrrod Hov*derne lf dissr fastskrues Rørvæggen.

Ildliassrns Lcft rfstitrs rrretl .Srøttebolte lf hlødt St;r:rl ril den vdru Kcdel. l)cr rrn-

L.rriuges : Srneltepropper i Ildkassen.
I l:,t'rk:rssen anbringes Murbuc.

Kedclrsr. Ktdelrørcrrc skulle r,lr:rr: rri be,lstu S*rt Fir:ssjern og iLrldstændig ght udr.llsede.
Flnllenre for llørerrdertie nrån lr.lvc en Konicitrt iri t :1o. og rlraa Rørene udvrlses

me{i stn'!lre Konicitet. Randene ;rf llorerrr siillle i Røgkanrnrurcr ikke ontblrtle.s. nren

hltle r:t I;renrsprirrg :l{ (} lull.



Itiststængcrne sktrlle være

Newcnstle Kul.

A.,
Vow+.tzit un-

rt' S+obeieln og ll.istcrr rære indrertet til Forbrændir-lg aiRIrt.

Drnp-
cylindre.

Steapler.

Aslekasse. Dennr sltal i 'L"rcggc lirlt[-r lorsvnes r]ed l'rriv;rgelige Khppcr til *r lukke og indstillt,
fra Førerplldsen.

onlstfangcr. En Gnistf'anger :rf rrrerkendt god Konstruktion rnbrirrges i Røgliamrer ()yrno\:er den
øvcrste tlække Kcdelrør.

Kedel' Kedlerr iorsvnes tncd en rncget atrrh,vggelig fi:rurbejtlet og rætslrtt€ndc Bekireduing
bellædnlag' lf r, y rrrnr. ti kke Jerupkdcr.

Danpflsitc En l)arnpfløitc rf llødgods med kraftig 'ftlre albringes pna Førerhusets 'I'ng. "l"illige

i,;ltfft' fcrrsvnes Lokomorivero. nr.i_Sigr:alklohke, der rlrir.es rf Danrp.

Yrndntands. Pna venstre Sicle li Kedlens lSngv:eg rubringes : \i:rntlstrrndsglas nred \rægtsrangs,
visere. ber,*.selse til sarntidig Lukning af Htnerne. .*-"*a.

Inietiorer. Hvert l-okurrotiv skrri lirrsvnes ursd ! Liiek:orer etier saurme Modcl og a{ rncr,
kcndt god Konstrnktir:rt og rf seldltt Størrelse. :tt derr ene kan €rstxrtc ,;ier forthrlpede
Ylnd. Samtlige lterhen hørende Darrrp- og Vrnclrør skulle v;erc af Kobber.

. D."tp' l(egLriltoren nrthrirtges i fJlmpdonren og skll v"ure luliker, rrir:rr S',"irrget slåar tii Løire.
iodtrnls-

rclqlriorer.
Damprrr. hd" ag Udstrørnning$rørenr sl'ullc r':r:rc liobberrr.rr.

lllanomcter. I Førerhuset anhringcs et Bourdorrs t{ane;nieter og err Kontrolruanor::eterhane.

Alblærctrne Afblæsehane og Danrpblæser skr,rlle være af Rødgods" * -tk skll klnne
Tr**| nrrnipuleres fra Førerphdsen.

Slopbrne. 'I'il Opvannning lf Personvognene skal der pea l{edlerr in.ienfor Førcrhusc'r an-
bringes en Darrrp-Reduktionsventil. hvoriit I"eclningsrør ftarer Dlurpen ril hegge Errder åf
l-okourotivet og derfia til Persouvergnene. Koblingen mellern Lokonrotivers og \,'ognenes
Lednilgsrør sk*l viure lf samme Konstruktion. soil anvendes pll de prøisiske Statsbrner.

Disse firrfitrdigcs rrf tæt rtg scigt StøLreierrri de forsvnes r:red en tætsluttende Be-
klædning al' I lir mnr" t.t'k Jernphde.

Smgrc-
åpllret€r.

Styring.

Steutplerrre fori;erdigcs ;ri ltlrrdt Støbeiern, Ringeue ai blødr $røheirrn og Srietrgcr:re
S. lt{-Jcrn. ll';rtrringeu d*St$Tp€f*6ff'"Sliåår.stoppebøsuinger sker ',.'eil Lh,irltlretr] :rf
l)ele 3lv. r-tr Dele Bancrtin clg Io Deie Åntimrrrr.

Lokomotiverne ldstyres tned Cerrtrrlsmorelpplrrrrer.

Slkterlerls' Hver Kedel skal bave z Sikkerhedsventiler, a""l*.4; *@'ix'Ll"'"t"b a Ålu* a"-ventlter fu^-L tnz\r^"", e'fbrnnL."r,

af

76

Atle Boltehuilcr i St-r'rirrgstlele. i.hvilkc llcv;tgelse fincicr Sted, skulle udførcs rled
Bøsninger ai blødt Stall. .ler indsruttes,- ()l{ ri()tu let kunne uclrnukslcs. Koålisserrre ,rg < t n ,

samtlige Stvringsbolte skuile forf;urtiiges r?[St,rat, son] {rlErdFr. -1";d"L4&Å \ 4b{1'

Parailcterog Stvringsskirrnerne for l{rydshovederne skulle forlærdiges af S. M.""}crn, der irrdsærtes
Krydslovedcrstærkt. Krvdshovederne sknlle være af Sraal-Støbegods erg Slæderrre sliulle hlve llakker

af Rødgods,

0i1; og Stær.rgerue skulle forf;rrdigcs af S. M. f lussienr og Lagerne skuilt-- r'rrrc rf liaiigods
Kobbel-
#;;;. :rf .s:ttnrrte Krtrnposition sorn Akselllgernc.

Ilrlv. og Drir'- og Kobhelt:rpperrre tbrfærdiges at l,i'it#Hrssjtrrr og inrisrt.rres
Koblcllappe.

Bremse' Hvert l-okornotil slial forsvne. utcd cn krrtlig Skruebremse. der lnbriuges i venstre
Side af Førerhuset. #

3re:*rseklodsrrnc skulle '-'ære af halrtlt Støheierrr.

-rL'r.r"^-*.+V*hr^'*.,^*.lrr?td*, k*A %4,-,'l'ftt"u', o*,!*,*€r,o,



Yærltri,
Rc{slrDcr og

Ly$cr r. v.

(,

Ethvert al Lolionotiverne sktl være.udstyret nred følgende Genstande:

e Transvers*lDunliral'æ, der ved Bolte og Møttriker fastskrttes pm Barrierepladsen,

: lange Bræk.stænger.

r kort do.,
r fuldstændig Sæt Skruenøgier,

i Universllrrøgle.
u Meisler,
t Bænliharnrner,
t Kobberlranrn:er,
r Blvhanrmer.
r Kulhammer,
r Økse,
r Krribtirrrg.
r Fladmng,
r Skruetrruhker.

: Stiftedrivere,

r Røriern nred 6 dreiedc. Srnedeierns Proppcr-

r llistesp.yd,
l Rørrcrtser,
z Kulsknvle,
r Sprøjtekande.

r Stnøreklnde nred lang 'fud,

l Lagersprøite .

z Oliedunke,
t Talgkande,
r Talgspand af Kobber,

r Nøgle til Afblæseh*nen.
l Udblæsningsrør,
r Støvekost,
r 'fræhylster med 3 Vrndstanrlsglas,

2 store Signnllygter med parabolslie Speile,

z Signallygter nred rødt og grøtrt Glas,

l Vandstartdslygte.
r Manometerlygte.
r Haandlvgte.

UI. Reservedelt

For fulgende Reservedele vil særlig Pris være at opgive:

F"."tdr r ngere; dct d6E ikku skull! vle e udb;rtCer
.t-S*&.R istsstrågct-

. io Stk. Kedelrør,

- : Valseapparater dertil.

I :. Sæt Stempelringe for r Lokomotiv.
t Sæ: Bæreliedre for I Lokomotir.

4 {* flpn".,r"*rt r* 7,2fi4Ålnø/,r,
I ,s6*

tsotfta$3 roe,*tar4r {o r, !it*, r8i.4!r


