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Y2, 	 DY 	"z25. 
Afskrift.  

Aktieselskabet 
	

København N 5. februar 1949. 
TITAN 

Deres Ref.: L.-Vp.-577 

Vor Ref.: 	M.-55873.WW.LS . 

A/S Frichs, 
Afd. L., 
Å arhu s. 

Ang. standardlokomotiver til Privatbanerne.  

I tilslutning til vort pristilbud af 19.f.m. på 
elektrisk udrustning til 2x75 og 2x25o HK lokomotiver frem-
sender vi hoslagt skitser over de tilbudte maskiner med an-
givelse af de nødvendige data. 

2x75 HK lokomotivet vil således få følgende elek-
triske data: 

2 stk. dynamoer type H2/37 1  240 kW x ih ved 850/480 
volt x 280/500 amp. og 1000 o/m, direkte påbygget 2 stk. hjælpe-
dynamoer type C 7-6 p, 65/90 volt x 250 amp. ved 650/850/1000 o/m. 

kt57 
4 stk. banemotorer type AT 65, 147,HK- - 1 h ved 

480 volt x 250 amp. og n=570 o/m; motorerne skal fremmedven-
tileres. Ovenstående data gælder ved 24 kW optaget effekt i 
hjælpedynamoen. 

Med denne udrustning opnås en maksimal trækkraft på 
ca. 11000 kg op til ca. 10 km/h med en timetrækkraft på 6450 kg 
ved ca. 24 km/h, fuld udnyttelse af dieselmotoren op til 55 
km/h, med feltsvækning (2 trin) op til 75 km/h. 

2x250 HK lokomotivet f• r flgende elektrise data: 

2 stk. dynamoer type El, 155 kW x 1 h ved 600/ 3I0 volt 
x 255/500 amp. og 1000 o/m, direkte påbygget 2 stk. hjælpedynamoer 
type C 7/14, 65/90 volt x 220 amp. ved 650/850/1000 o/m. 

L. stk. banemotorer type AT 48, 92 kW x 1 h ved 310 volt 
x 250 amp. og n=520 o/m. Motorerne skal fremmedventileres. Ovenstå -

ende data er beregnet ud fra 20 kW optagen effekt i hjælpedynamoen. 

Hermed kan opnås en maksimal trækkraft på ca. 9000 kg op 
til ca. 9 km/h med en timetrækkraft på 4500 kg ved 22 km/h, fuld udnyt-
telse af dieselmotoren op til ca. 60 km/h, med feltsvækning (1 trin) . 
op til 75 km/h. 



Dynamoerne er i samme udførelse som til litra Mk/Fk og 
er bortset fra længden indbyrdes identiske, således at de kan benytte 
samme plader, kommutatorer o.s.v., og det samme gælder banemotorerne 
indbyrdes, således at reservedelsspørgsmålet lettes væsentlig. 

Som tilladelig overtemneraturer for maskinerne foreslås for 
dynamoer8es vedkommende tempere,turstigninpr efter R3B 1930 10 0, 
dvs. 110 0 for timedrift og 95°C for kontinuerlig drift af hensyn til 
den mulige højere temperatur i dynamorummet, mens der for motorerne 
kan tillades temperaturstigninger efter UB 193C. 

Hjælpedynamoen 37-6p til 2x375 HK lokomotivet er den samme 
so til litra Mk/Fk og kan levere 275 amp. ladestrøm, om det ønskes; 
det forekommer os, at de angivne 250 amp. som maksimalforbrug efter 
udregningerne kunne synes for lavt ansat, men ønskes større forbrug 

hjælpedynnimoen, bliver der naturligvis mindre effekt til rådighed for 
traktionsmotorerne. 

De endelige traktionskurver, der vil blive beregnet på basis 
af ovenstående opgivelser, såfremt disse kan accepteres, vil følge i 
løbet af kort tid. 

Målskitse nr. 16811 af koLipressormotorerne vedlægges. Mål-
skitserne af de samlede motorventilatorer er desværre endnu ikke nået 
frem fra leverandøren; de vil blive fremsendt separat i løbet af et 
par dage. 

Specificerede målskitser kan fremsendes efter indgået ordre 
på udrustningerne og efter nærmere aftaler om koblingsdimensioner og 
andre enkeltheder. 

Med hilsen 



Afskri:1-c, 

A/s TIT„-1 
København N 25. februar 1949. 

Afd.L-Dr-335 

Ftm.-55S73..LS. 

A/S Erichs, 
Afd. L., 
Aarhu s. 

Ang. standardlokomotiver til privatbanerne.  

Vi takker for de tilsendte tegninger af ventilations-
anlægget for de elektriske maskiner, som vi har studeret med 
interesse. 

Efter vor formening synes der dog at være grund til 
at nære ængstelse for en del af ventilationen. Da man må formode, 
at lokomotivet skal kunne anvendes til begge. kørselsretninger, 
vil der i kørselsretningen danne sig et overtryk foran ventila-
tionsåbningen, men et undertryk foran åbningen i modsatte ende 
af vognen. De første to banemotorer vil derfor blive tilstrække-
ligt ventileret, mens der er fare for, at luften for de to andre 
motorers vedkommende vil strømme fra generatorrummet og ud i det 
fri gennem kanalen, maske bliver undert -rykket sL stort, at venti-
latorerne for de to bageste motorer ikke formår at presse luft 
gennem motorerne. Enten må der altså sørges for rigelig tilgang 
af friskluft udefra til generatorrummet, så der bliver tilstræk-
keligt til de to bageste banemotorer, eventuelt må ventilations-
kanalen føres helt igennem lokomotivet, mens generatorrummet så 
må ventileres for sig. 

Indsnævringen umiddelbart op mod generatorrummet bør 
muligvis undgås, da luften under sneperioder skal tages fra gene-
ratorrummet, og tværsnittet derfor bør være så stort som muligt. 

Kanaltværsnittene synes ellers iøvrigt at være til-
strækkeligt store. 

Vi tilråder at overveje vore indvendinger og vil være 
interesseret i at høre resultatet. 

Med hilsen 



Afs -v -no 

Dy. J-.*. 

VOGNFABRIK=N SCAI.TDIA A/S 

JW/EK 	 Randers, den 2. maj 1949. 

A/S Frichs, 
Aarhus. 

I henhold til modtagne tegninger og specifikatio-
ner har vi fornøjelsen herved at tilbyde: 

1 stk. lokomotivkasse, svejst i stål, 
efter Deres tegn. 200 L-833 	kr. 91.000 .2.00 

og 
	 n 	n 	301 L-15.010 .. kr.  93.0003.00  

medens bogier hertil vil koste: 

for 2-akslede 	 kr. 17.0002.00 nr.stk. 

n 	n   kr. 24.200.100 r.stk. 

./. 	 Disse bogier er regnet bygget efter vor tegn. 25 .565 
for den 2-aksl. og efter lignende princip for den 3-aksl.. 

Alle priser gælder ab Randers. 

prisen er, som ved vort tilbud 2f 2 4 .6.1946, ind-
regnet alt, hvad der regnes til almindeligt vognudstyr i hen-
hold til specifikationen incl, elektrisk udstyr til lokomoti-
vets egenbelysning, akkumulator dog undtagen, også projektører 
er incl, sammen ned elektrisk tudehorn såvel som trykluftbe-
tjente tyfoner. Der er medregnet skabe til elektrisk tavle, dog 
uden denne, og for akkumulatorbatteri. 

Førerpladserne udstyres som Ønsket, incl. varmeradia-
tor og fodvarmer, forerstol etc, samt røranlæg til varme og ty-
foner. Der er ikke medregnet vinduesvisker, men derimod solskærm 
som forlangt. 

Der er ikke indkalkuleret elektrisk kraftinstallation, 
trykluftbremser eller køleanlæg, ligesom ventilationsanlægget 
med kanaler ikke er medregnet, da grundlaget er temmelig spinkelt 
for en kalkulation. Derimod er taget regnet udformet til dette 
og kølerne efter nærmere opgivelse. Taget er aftageligt, hvor det 
Ønskes. 

Vi må tage forbehold mod stigning i materialepri-
ser og arbejdsløn, ligesom valutastigninger. 

I tilfælde af kontrakt vil vi mene det mest for-
målstjenligt deri at indføre enhedspriser for de vigtigste ma- 

- P> 



- 2 - 

terialer, som tilfældet er f.eks. over over for Statsbanerne. 

For arbejdslønnens vedkommende reguleres denne op 
eller ned med 12'......1164,22 for kassen og for bogierne med hen-
holdsvis kr. 42.00  og Ijr.   5200, 	for hver procent, arbejds- 
lønnen overenskOmstmæssigt ændres. 

Levering vil først kunne finde sted i 1951-52 og 
kan, forudsat at andre ordrer ikke indgår sideordnet med en 
eventuel ordre på disse lokomotiver, finde sted med 1 kasse 
på bogier pr. uge. 

Angående vægtende kan vi oplyse, at en lokomotivkas-
se på 10 m' længde i den forlangte udstyrelse vil veje 10,000 kg 
og på 12 m' længde 10.500 kg, medens bogien på 2 aksler vejer 
5.200 kg pr. stk, og på 3 aksler 7.500 kg, forudsat ingen brem-
se på det midterste hjul. 

Vi antager, at visse af diherrer fra moderniserings-
udviget vil være til stede her omkring d. 10.-11.ds. i anden 
anledning, og vi har lovet at forespørge, om det ville være 
Dem belejligt til den tid at tage en drøftelse af problemerne 
heroppe. 

Hvis De forinden nærmere vil drøfte sagen med os, er 
vi gerne til disposition for en sådan drøftelse hos Dem eller 
her, hvor De måtte ønske det. 

I denne anledning imødeser vi gerne Deres nærmere i 
sagen og tegner 

ærbødigst 



Afskrift. 	 Dy. 378. 

Vognfabrikken Scandia 	 T. 1116. 
Aktieselskab. 	 Randers, den lo. juni 1949. 

H/EB. 

AIS Frichs, 
Aarhus. 

I henhold til modtagne tegninger og specifikationer har 

vi fornøjelsen herved at tilbyde: 

1 stk. lokomotivkasse, svejst i stål, 
efter Deres tegn. 2oo L-833 	 kr. 95.9oo,00 

- og 	 " 	 301 L-15.olo 	 v 98.000,00 

medens bogier hertil viLkoste: 

	

for 2-akslede 	  " 17.9oo,00 pr. stk. 

	

" 3-akslede 	  " 25.5oo,00 

Disse bogier er regnet bygget efter vor tegn. 25565 for 

den 2-aksl. og efter lignende princip for den 3-aksl. 

Alle priser gælder ab Randers. 

I prisen er, som ved vort tilbud af 24.6.1946, indregnet 

alt, hvad der regnes til almindeligt vognudstyr i henhold til speci-

fikationen incl, elektrisk udstyr til lokomotivets egenbelysning, 

akkumulator dog undtagen, også projektører er incl, sammen med elek-

trisk tudehorn såvel som trykluftbetjente tyfoner. Der er medregnet 

skabe til elektrisk tavle, dog uden denne, og for akkumulatorbatteri. 

Førerpladserne udstyres som ønsket, incl. varmeradiator og 

fodvarmer, førerstol etc. samt røranlæg til varme og tyfoner. Der 

er ikke medregnet vinduesvisker, men derimod solsIsærm som forlangt. 

Der er ikke indkalkuleret elektrisk kraftinstallation, tryk-

luftbremser eller køleanlæg, ligesom ventilationsanlægget med 

kanaler ikke er medregnet, da grundlaget er temmelig spinkelt for en 

kalkulation. Derimod er taget regnet udformet til dette og kølerne 

efter nærmere opgivelse. Taget er aftageligt, hvor det ønskes. 

Vi må tage forbehold mod stigning i materialepriser og 



arbejdsløn, ligesom valutastigninger. 

I tilfælde af kontrakt vil vi mene det mest formålstjenligt 

deri at indføre enhedspriser for de vigtigste materialer, som 

tilfældet er f.eks. over for statsbanerne. 

For arbejdslønnens vedkommende reguleres denne op eller 

ned med kr.586,00  for kassen og for bogierne med henholdsvis 

kr. 42 oo og kr. 52,00  for hver procent, arbejdslønnen overenskomst-

mæssigt ændres. 

Levering vil først kunne finde sted i 1951-52 og kan, 

forudsat at andre ordrer ikke indgår sideordnet med en eventuel 

ordre på disse lokomotiver, finde sted med 1 kasse på bogier pr. uge. 

Angående vægtene kan vi oplyse, at en lokomotivkasse på 

lo m' længde i den forlangte udstyrelse vil veje lo.000 kg og på 12 m' 

længde lo.5oo kg, medens bogien på 2 aksler vejer 5.2oo kg pr. stk. 

og på 3 aksler 7.5oo kg forudsat ingen bremse på det midterste hjul. 

Vi antager, at visse af d'herrer fra moderniseringsudvalget 

vil være til stede her omkring midten af juni måned, og vi har lovet 

at forespørge, om det ville være Dem belejligt til den tid at tage 

en drøftelse af problemerne heroppe. 

Hvis De forinden nærmere vil drøfte sagen med os, er vi 

gerne til disposition for en sådan drøftelse hos Dem eller her, 

hvor De måtte ønske det. 

I denne anledning imødeser vi gerne Deres nærmere i sagen 

og tegner 

ærbødigst 

P.S. Ved udfærdigelsen af eventuelle kontrakter forbeholder vi os 
ret til sådanne reguleringer, som vi synes formålstjenlige og 
kan blive enige med Dem om. 

D.S. 



Afs1=ift. 	 Dv. 377. 

Vognfabrikken Scandia 
Aktieselskab 	 Randers, den lo. juni 1949. 

JW/EK. 

A/S Frichs, 
Aarhus. 

Ang. Privatbanelokomotiver.  

I besiddelse af Deres brev af 8.ds., ref. Afd. L. Dv.-364 1  

meddeles, at den tidligere fremsendte bogie-tegning 25565 i og for sig 

kun var ment som en type, og vi fremsender vedlagt 2 tegninger nr. 

18448 og 18447 af henholdsvis en 2-aksl. og en 3-aksl, bogie, som 

vi mener kan tildannes i konstruktiv henseende som den tidligere 

fremsendte for at opnå en lettere vægt. 

Luftkanalerne, antager vi, vil koste ca. kr.  

I øvrigt er vi indforstået med skrivelsens indhold, og at 

Frichs optræder som hovedleverandør og i hver enkelt tilfælde kan 

købe bogier og/eller lokomotivkasser hos os efter behov. - Vi gør 

dog opmærksom på, at den lovede rabat på den sidste pris for så vidt . 

forudsætter flere bogier eller kasser at bygge på samme tid. 

Vi antager, at De selv har aftalt med direktør Harboe og 

direktør Kuhlman, hvornår mødet skal være her d. 13.ds., men hvis 

dette ikke er tilfældet, skal vi tillade os at kalde Dem op i løbet 
af formiddagen. 

krbødigst 



28.t5.49. 

Afd. L. 

Danske Privatbaners Standardisringsudvalg, 

e  GI. een, evej 6, 

Københsvn V. 

Ang.: tilbud på diesellokomotiver. 

I henhold til de ved mødet på Hotel Panders den 13.ds. 

./. 

	

	trufne aftaler følger vedlagt vore tilbud på henholdsvis et 75° og 

et 600 ehk diesellokomotiv i 8 eksemplarer, idet vi samtidig hermed 

rekapitulerer de herfra under det pågældende møde fremsatte udtalelser: 

Efter at det i nbvember måned f.å. forelagte projekt 

2oo 1,-831 på et 75o eh diesel-elektrisk lokomotiv ied 2 trykladede 

motorer af vor standardtype 618 CA indgående havde været drøftet, 

herunder blandt andet spørgsmålet om ved forskellige forenklinger 

at bringe vægten så langt ned, at lokomotivet kunne udføres med 

2-akslede bogier, med det resultat, at det viste sig, at en sådan 

løsning ikke var gennemførlig, gik drøftelserne i sidse instans 

alene ud på at bringe prisen ned på en efter banernes skøn eceeptabel 

størrelse. 

Under forhandlingerne f:.emsette direktør Kuhlman forslag 

om at bygge diesellokomotivet med lignende profilbyggede bogier, 

som udført af Scandia til Frederiksværkbanens diesellokomotiv M 

idet der derved formentlig kunne indvindes noget både i vægt og pris, 

Selvom vi ikke mente, at den foreslåede bogiekonstruktion kunne 

komme på højde med vort eget forslag, blev der optaget forhandlinger 

Fl/GK.-K. 	kopi til L, II L, III, VN. 
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med Scandia, og på basis af disse forhandlinger har Scandia udarbejdet 

og tilstillet os tilbud på såvel lokomotivoverbygning som bogier. 

Ved det sidste møde i Randers den 13.ds. tilsagde vi at 

ville imødekomme banernes .;nske i den udstrækning, som Vognfabrikken 

Scandias noget lavere pris gav anledning til, og tilbød samtidig, 

under forudsætning af at der mindst afgives samtidig bestilling 

på lo lokomotiver, at give afkald på banernes andel i eengangsudgiften, 

hvilket gav det slutresultat, at prisen for det komplette diesel-

elektriske lokomotiv bliver kr. 7oo.000,- pr. stk. med Scandias 

bogier og kr. 71o.000,- med F'richs bogier, idet det blev fremhævet, 

at vi k, priori forbeholder os ret til at vælge, om lokomotivover-

bygning og bogier skal udføres af os eller Scandia. Såfremt det 

kommer til at dreje sig om et mindre antal end lo stk., måtte vi 

have le j lighed til at få en dertil svarende prisforhøjelse. 

For det tilfælde, at det - e projekt, som efter vor opfattelse 

måtte anses for det smukkeste og det bedste, der i dag vil kunne 

præst2res, i anskaffelsessum alligevel skulle ligge sL højt, at 

banerne ikke kan fremskaffe de fornødne midler, blev projektet 

2oo L-833 på et 600 ehk diesellokomotiv med kun 1 dieselmotor type 

o185 CD forelagt, og det oplystes, at prisen for dette lokomotiv 

under forudsætning af samme arrangement med Vognfabrikken Scandia som 

ovenfor ville blive kr. 625.poo,- respektive kr. 633.000,- pr. lokomotii. 

dette lokomotiv er der regnet med same motor, som 

leveret og nu under udførelse i et antal af 2 4- lo stk. til statsba- 

nernes Mk-vogne, men med motoren sat op fra l000 til lloo omdrejninger, 

og trykladningen forøget til 65 %. 

Selvom vi ikke nærer betænkeligheder ved at bygge og 

levere en sådan dieselmotor med 65 % trykladnng, idet prøveplans- 

forsøg allerede har vist, at denne ydelse uden særlige vanskeligheder 



- 
	

• 
	

• 

kan lade sig praktisere, må det erkendes, at Ho-motorerne med kun 

5o % trykladning ikke er slet så hårdt anstrengte, og da princippet 

dobbelte motorer som helhed efter de indvundne erfar:Lager må anses 

for at være særdeles tilfredsstillende, må det anbefales at gå ind 

for det 75o ehk diesellokomotiv, således som det nu foreligger. 

det i dag fremsendte tilbud, sos i det væsentlirste er 

udarbejdet ud fra det udkast, som vi forelagde standardiseringsud-

valget i vort tilbud af 11.2.49, har vi i bilag 4 indsat et tomt 

blad, pag. 6, for at tilkendegive, at der på dette sted i regulerings-

fortegnelsen skal indsættes de reguleringspriser, som Scandia har 

lagt til grund for sit tilbud, men som de ifølge en i dag modtaget 

meddelelse ikke forventer at have færdig før torsdag eller fredag i 

denne uge. St snart vi har modtaget Scandias regulerinespriser, skal 

vi fremsende det forndne antal eksemplarer til indhæftning i de 

8 eksemplarer, som vi i dag har tilsendt Lem. 

Hed hilsen 

LIS FRICES 



28.6.49. 

Afd. L. 

2849 B. 

Danske Privatbaners StandardiserIngsudvalg, 

Cl. Kongevej 6, 

København V. 

An.: tilbud på diesellokomotiver - 75o ehk.  

henhold til vore almindelige leveringsvilkår og 

Dansk Ingeniørforenings "Almindelige Betingelser for Arbejder 

og Leverancer ved maskintekniske Anlæg" tilbyder vi at leveres 

min. lo stk. 75o ehk diesel-elektriske bogielokomotiver, udført 

i lighed med projekttegning 2oo L-831 og løvrigt som 

angivet i den tekniske specifikation med profilbyggede, 

svejste bogier og loKomet!voverbyz'ninen udført komplet 

i stål af Vognfabrikken Scandia 

til en pris af 

Kr. 7oo.000,- pr. lokomotiv 

ab fabrik 

alternativt 

rxiLr lo'stk. 75o ehk diesel-elektriske bogielokomotiver, udført 

som vist på vedlagte projekttegning 2oc L-831 og 

tekniske specifikation med rammebyggede, svejste 

bogier af vor konsruktion 

for en merpris af 

kr. lo.000,- pr. lokomotiv. 

Fl/GIC.-K. 	kopi til L, II L, III, VN. 
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Prisen er baseret på ratebetaling som følger: 

1/3 af overenskomstsummen ved ordrens modtagelse 

1/3 når de til lokomotivernes og dieselmotorernes bygning 

væsentligste materialer er til stede pe vor fabrik re-

spektive på Vognfabrikken Scandia 

1/6 af overenskomstsummen når dieselmotorerne er afprøvet på 

vor prøveplan med tilfredsstillende resultat 

1/6 af overenskomstsummen ved hver lokomotivs aflevering ab 

fabrik. 

I ovennævnte pris er ikke indregnet noget beløb til garan 

tistillelse, og såfremt en sådan garanti ønskes, afholdes de på-

løbne udgifter af de pågældende baner. 

Vi foreslår, at der i hver enkelt overenskomst optages 

en bestemmelse, som angivet i vedlagte overenskomstforslag, som 

burde kunne overflødiggøre en garantistilielse. 

Prisen er iøvrigt baseret pt. de i vedhæftede oversigts-

liste anførte basispriser og de nuværende arbejdslønninger og 

reguleres i forhold til de ved bygningen betalte priser for mate-

rialer og ændringer i arbejdslønninger eg omkostninger, som lire-

ledes angivet i overenskomstfersleget. 

Da leveringstiden aenger af meterialeleverencerne, og 

det under de nuværende forhold ieke er muligt at afgive materiale-

bestillinger, før der foreligger indferselsbevilline, er det af 

afgørende betydning, at der s hurtigt som muligt indgives et samlet 

andragende om fornøden velutatildeli.ng fer hele ordren under et, og 

vi har derfor udarbejdet vedlagte, skensmeessige fortegnelse over 

materialer af udenlandsk oprindelse med angivelse af indkøbs- og 



28.6.9. 

oprindelsesland og omtrentlig værdi i danske kroner på varenummer 

alt pr. lokomotiv, således at der også fra privatbanernes fællesledel-

se kan rettes henvendelse herom over for myndighederne. 

Da oplysningerne om leveringstiderne fra vore underleveran-

dører er ret henholdende, og leveringsterminerne for de elektriske 

maskiner i dag opgives til 2 - 3 år, er det ikke muligt at fastlægge 

et leveringsprogram af nogen værdi, hvorfor vi i overenskomstforslaget 

udfra de i dag herskende forhold har anført 12 måneder efter materia. 

lernes ankomst og eet lokomotiv hver 14. dag. 

Med hilsen 

A/S FRICES 



Afd. L. 

2855 Br. 

Danske Privatbaners Standardiseringsudvalg, 

Cl. Kongevej 6, 

København V. 

Ang.: tilbud rå diesellokomotiver - 550/600 ehk.  

Under henvisning til vort tilbud nr. 2849 B på levering 

af 10 stk. 750 ehk diesel-elektriske bogielokomotiver skal vi til-

byde at levere i overensstemmelse med vore alminde_ige leverings-

vilkår og Dansk Ingeniørforenings "Almindelige Betingelser for Ar-

bejder og Leverancer for maskintekniske Anlæg": 

min.lo stk. 55o/6oc ehk diesel-elektriske bogielokomotiver 

udført i lighed med projekttegnng 2oo L-E,33 og 

vedlagte tekniske hoveddata med profilbyggede, svejste 

bogier og lokomotivoverbygningen udført komplet i 

stål af Vognfabrikken Scandia 

til en pris af 

kr. 625.000,- br. stk.  

ab fabrik, 

alternativt 

min.lo stk. 55o/600 ehk diesel-elektriske bogielkomotiver udført 

som vist på vedlagte projekttegning 2oo L-833 og 

tekniske hoveddata med rammebyggede, svejste bogier 

af vor konstruktion 

VN/GK.-K. 	kopi til LI II /49 III, VN. 



for en merpris af 

kr. 8.000,- pr. lokomotiv. 

Vedrørende betalingsbetingc:lser, leveringstid og 

bemærkninger henviser vi til vort ovennævnte tilbud. 

Med hilsen 

A/S FRICES 

V;vr.ige 



25.7.49. 

Afd. L. 
Dv.-86. 

Vognfabrikken Scandia A/S, 

Randers. 

Ang.: _privatbanelokomotiver. 

Som meddelt telefonisk den 22.ds. til Deres hr. civil-

ingeniør Abildgaard har vi fået forståelsen af, at privatbanernes 

fællesreresentation ved et møde i København den 2o.ds. enstemmigt 

har indstillet den i Randers vedtagne standardlokomotivtype, og 

det må derfor forudsættes, at de enkelte baners bestillinger vil 

ske indenfor den nærmeste fremtid. 

Vi er derfor Interesseret i at få Deres for1g til den 

3-akslede motorbogie forelagt omgående, således at vi kan tage 

stilling dertil. 

Til støtte for Dem aftalte vi med ingenior Lbildgaard at 

fremsende nedennævnte te rninger af hjulsæt og banembtor nemlig 

3o1 L-12.o3o: Drivhjulsæt, 3o1 L-12.o4o Lobehjulsas -3t or skitse 

22524 af banemotor AT 65. 

Med hilsen 

A/S FRICES 

kopi til L og II L. 



Referat af møde i irhus den 8.8.4 

ang. 750 ehk diesel loko til rivatbanerne. 

Til stede for privatbanerne: 	ing. C.V. 11,-.1er 

" Scandia: 	 direktør Wærum 

ti 	tf 
	

" Frichs: 	 ingeniør Floor. 

1) Det blev foreslået at medtage Danske Privatbaners gen-

sidige Forsikringsforenings Bygningsforskrifter A: Sikringsforan-

staltninger mod Brandfare i Motorvogne, som bilag 8 i kontraktens 

§ 1 samt indføje dem i den tekniske specifikation § 1.3 under be-

tingelser. 

2) Det blev fremført, at det af hensyn til eventuel brand 

i diesellokomotivet måtte anses for tilrådeligt i hvert fald at 

have mindst 1 dør i hvert førerrum (1 førerrummets venstre side). 

Herimod blev det fremhævet, at udviklingen igennem tiderne var gået 

fra 3 døre i førerrummet til 2, derefter til 1 og til sidst slet ingen, 

og man har indtrykket af, at erfaringerne i driften har godtgjort, 

at det var rigtigt at gå bort fra dørene på førerpladserne. 

3) Det blev foreslået at forsyne førervinduerne med op-

varmningsanordning for at forhindre isdannelser på førervinduets 

udvendige side. 

4) Lokomotivets hastighedsmåler bliver mekanisk og om-

sætningsforholdet bestemt ud fra middelhjuldiameteren. Det ønskes 

undersøgt og fastslået, at hastighedsmåleren er justerbar inden for 

den foreliggende hjulrings tykkelse. 



5) De omhandlede ildslukkere skal være af samme størrelse 

som i litra Mo, og det foreslås i den tekniske specifikation at 

tilføje oplysninger om størrelsen. 

6) Der må bringes overensstemmelse imellem de på tegningen 

og de på specifikationen anførte oplysninger om oliebeholdningerne, 

ligesom der må tilføjes oplysning om, at oliehanen fra beholder til 

dieselmotor skal kunne lukkes udvendig fra og betjenes fra begge 

sider. 

7) Aflurtning fra batteriets top tænkes ført gennem et 

knærør op i taget over maseinrummet. 

8) Den ene af de løse håndlamper, som medleveres, fore-

slås af nyeste type, egnet til fastgørelse p montørens arm eller 

hoved. 

9) Det foreslås i omtalen af de elektriske maskiner at 

indføje en pasus om "isolation klasse Be, således som maskinerne 

også er tilbudt. 

lo) Det henstilles, at banerne stilles frit med hensyn 

til valg af akkumulatorbatteri ved at tilføje den allerede fore-

slåede "Dur" type "eller "t'xede Ieer8" efter ønskeW 

II) For at undgå mieforståelser henstilles det, at time-

hastigheden anføres på trældcekraftdiagrammet, og således at alle 

hastigheder under timehastigheden betegnes eeortvarigt''. 

12) Motorerne vil blive forsynet med afluftning. 



Afskrift.  

Vognfabrikken Scandia 
Aktieselskab. 	 Randers, den 2o. september 1949. 

SA/EB. 

A/S Frichs, 
Aarhus. 

Ang. brivatbanelokomotiver. 

Under henvisning til Deres skrivelse af 25.7.d.å, ref. 
afd. L. Dv.-386, fremsender vi hoslagt in duplo tegning 32689 
visende vort forslag til den 3-akslede motorbogie. Den i vort 
tilbud T. 1116 af lo.6.d.å. angivne vægt 75oo kg for en 3-akslet 
bogie vil kunne overholdes med den på den omhandlede tegning viste 
konstruktion. 

Vi imødeser gerne Deres udtalelser og tegner 

ærbødigst 

Afskr.: Fl, II L. 



Pb - 

DIRITZR= 

VED 

TILSYNET MED PRIVATBANERNE 

Zøbenhavn K., d. 17.april 195o. 	Journal Er. P.S. 

PR.- 

Vedr. 75o hk og_ 375 hk diesellokomotiver til privatbanerne.  

Idet jeg beklager ved møderne den 3.april i Aarhus og 9en 

13.april i fællesrepræsentationen ikke at have henledt opmærksomheden 

på en lille uoverensstemmelse i de to kontrakttegninger, tillader jeg 

mig at gøre det nu. 

Det drejer sig om, at der pL. tegningen til det 7o -131 diesel-

lokomotiv korrekt er vist banerømmer, medens dette ikke er tilfældet 

på tegningen af det 375' hk diesellokomotiv. Da begge lokomotiver i 

henhold til overenskomsterne skal udføres i overensstemmelse med de 

respektive projekttegninger og samtidig i henhold til de tekniske spe-

cifikationers almindelige bestemmelser punkt 3 skal være i overens-

stemmelse Ty,ed ordensreglementet for privatbanerne af oktober 

hvori der i 	23, 2 c er anført, at et motorlokomotiv skal værn for- 

synet med banerømmer eller kofanger for begge kørselsretninger, til-

lader jeg mig at henstille, at tegningen for det 375 hk diesellokomo-

tiv suppleres med banerømmer eller kofanger. 

A/S Frichs, 

Aarhus. 

kfskrift til: Fl. og III. 



19.4.5o. 

Direktøren ved Tilsynet med Privatbanerne, 

Grønningen 15, 

København K. 

75o hk og 375 hk diesellokomotiver til erivetbanerne.  

I besvarelse af Deres skrivelse af 17.dse vedrørende en 

lille uoverensstemmelse i de 2 kontrakttegnnger af henholdsvis 

det 75o hk og det 375 hk diesellokomotiv kan vi oplyse, at vi alle-

rede under udarbejdelsen af projektet til det 375 hk diesellokomotiv 

var opmærksomme på spørgsmålet banerømmere respektive kofangere, 

men da vi var og endnu er noget i tvivl om, hvilke af de to udførelser 

banerømmer eller kofanger der i det foreliggende tilfælde vil være 

at foretrække, har vi med vilje undladt et tage det med på tegningen, 

således at vi i henhold til ordensreglements-bestemmelserne I § 23 2.e. 

kan forelægge det bedst egnede forslag til godtagelse. 

Med hilsen 

A/S PRICES 

1%/GR.-K. 	kopi til II L. 



kfsl-rift. 

.?b-127. 

Aktieselskabet, 

 

TITk N. 

A/S Priehs, 

Afd. L., 

Aarhu s. 

 

København N lo. august 195o. 

Loc. no. 94. 

Deres ref.: Afd.L - Pb - 127. 

Vor ref.: Sr=1.- .573.WW.ER. 

    

Ang. 750 121K dieselloko, til Privatbanerne, tandhjulsudveksling 
i banemotorerne. 

Vi bekræfter modtagelsen af Deres skrivelse af 1.ds. ved-

rørende driftsforholdene for lokomotiverne, når der anvendes andet 

omsætningsforhold end det maksimale (1:4,33); vi har ingen kommen-

tarer at gøre til Deres redegørelse og bekræfter yderligere, at en 

eventuel ændring af gearudvekslingen ingen indflydelse vil fL DL ma-

skinerne 2 standardisering, or at prisen heller ikke vil 'elive berørt 

heraf. 

)et be!r måske bemærkes, at samtidig med ærhirinrzen af gearenes 

omsæt!einsforhold, hvorved timehastigheden forøges og til2letræk- 

kraften formindskes, vil maksimal trækkraft (start) blive reduceret 

le 	h 	
krafterne reduceres. 

i sane forold, som timetræk 

er enig ned Dem i, at der af hensyn til elaterialeind-

købene ber sættes en tidsbegrænsning for banernes overvejelse m.h. 

til eventuelle ændringer i gearudvekslingen.. 

1:,:ed hilsen 

Aktieselskabet 

TITA N. 



A/S Titan, 

Tagensvej 86 9  

København N. 

krd. L.pb-145. 	 .,0. 

hk diesel okomotiv tandh ulsudveksli i banemotorerne. 

Under henvisning til Deres skrivelse af lo.f.m. kan vi 

meddele, at for 5 af de bestilte 9  75o hk diesellokomotiver er 

amsætningsforholdet fastsat til 1:4,33, således som oprindeligt 

bestemt, altså. med 75 km's maksimal hastighed. 

For de 4 resterende lokomotivers vedkommende er omsæt-

ningsforholdet 1: 1 6 vedtaget for 2 lokomotiver, nemlig til Det 

Lolland-Falsterske Jernbaneselskab, medens de 2 sidste har anmodet 

om tid til et drøfte spørgsmUet ziec.1 deres maskintekniske konsu-

lent og derfor først regner med at kunne give definitiv besked 

i sidste halvdel af oktober måned. 

?ed hilsen 

AIS FRICES 

Fl/GK.-K, 	kopi til EKN og II L. 



Afskrift. 

HARALD V. LAS= 	 København K. 27. Okt. 195o. 

KHL/W. 

Firma A/S Frichs, 
Aarhu s. 

Refererende til behagelig Telefonsamtale med Herr Ingeniør 
Floor tillader jeg mig hermed at sende et Original-Tilbud dateret 
2o. Okt. fra Firma Knorr-Bremse G.m.b.K., München,  saa vel som et 

Eksemplar af hver af Tegningerne 

Luftverdichter VV bo/bo 	2A 16414 
Motorluftverdichter 

VV loo/looG 2A 17149a 
Stahl-Bremszylinder_ lo" 

kurzh-ubig 	 3A 791 

Dette Tilbud er udarbejdet paa Basis af Deres Forespørgsel 
af 4. Dec. 1948. 

Som De vil se, vil den engelske Oversætte:se af Tilbudet 
følge i Løbet af kort Tid. 

For de resterende 6 dieselelektriske Lokomotiver skal 
Tilbudet snarest følge. 

Jeg benytter Lejligheden til høfligst at forespørge, om 
De ønsker en Ordre overskrevet paa Basis af KNORR's Original-Tilbud 
af 31. Aug. paa 12 Stk. Styreventiler Hikpl. Dette Tilbud sendte jeg 
Dem med mit Brev af 4. Sept. 

-„ed Hilsen 

1 Original-Tilbud 
3 Tegninger 



Afskrift. 

KNORR-BREMSE GmbH 

ANGEBOT 1055 
	

VA:AS/Scha 	 2o. Oktober 195o. 

Firma 
A/SFrichs 

Aarhus 

Betrifft: AnfraRe Firma Harald V. Lassen, København 
nach BremsausrUstungen frir 
lo dieselelektrische Lokomotiven 

Durch unsere dånische Vertretung wurde uns Inre Anfrage  über- 
rnittelt, ftir die wir Innen verbindlichst danken. 

ir gestatten uns Ihnen anzubieten: 

lo Satz BremsausrUstungen fUr lo dieselelektrische  
Lokomotiven 750 HK  

Jeder Sz- tz bestehend aus: 

Lfd. 
Nr.: 

1 

StUck- 
zahl: 

1 

a) 1 
b) 1 
c) 1 

Bezeichnung: 

a) DruckluftbeschaffungsanlaFe: 

Katalogblatt- 

a 
Luftverdichter VV bo/bo G 
nach beiliegender Zeichnung 2A 17 149 
Zwischensch ild 
Kupplunp.  
Antrieb -a-motcr 

2 1 Sanger Nr. 13 
3 i ZwischenkUhler Nr. 2 
4 1 Olabscheider Nr. 27 
5 1 Reickschlagventil R 1" 
6 1 Flimpenselbstschalter 

1 Luftfilter R 3/8" 
1 Absperrnahn R 3/8" 

Zum Satspreis von 	 dkr. 8.255,-- 

b) BremsausrUstung: 

9 4 Ablasshtihne R 1/2" 
10 1 Sicherheitsventil AKL f.8,5 kg/cm 2  3112 16 
11 1 AlkoholzerstUuber R 3/4" 
12 2 FUhrerbremsventile Nr. lo 

m.Schnelldruckregler Vsr 3 
13 2 Doppelmanometer 150 j 
14 2 Tropfbecher R 1" 2313 11 

a) 2 AblasshUhne R 3/4" 



2 

Lfd. 
Nr.: 

15 
16 
17 
18
19 
2o 
21 
22 

23 

24 
25 

26 

N 
29 

3o 
31 

32 
33 

34 
35 

36 
37 
38 

StUck- Bezeichnung: 	 Katalogblatt- 
zahl: 	 Nr.: 

2 Luftabsperrhåhne AK 8, links 3212 14 
2 Luftabsperrhåhne AK 8, rechts 

4 
4 Halbrohe Sechskantmuttern ER 1 1/4" 

Bremskupplungen 1" x 5/4" 
1122 
2641 

33 1o7 
11 

2 Schleuderfilter 
2 Absperrhåhne R 1/2" 3211 13 
2 Bremsschlauchverbindungen 1/2" 2621 11 
? Einfach-Steuerventile Gr. lo 3331 14 

a) 2 Ventiltråger 
2 Stahlbremszylinder lo" o 	Hebeltråger 

nach beiliegender Zeichnung 3A 791 
a) 2 Kolbenstangen 30 x 403 

2 Zuggestångefedern 7131 12 
4 L5seventile 3221 11 

Zum Satspreis von 	dkr. 	2.892,-- 

c) Zusatzbremse: 

2 Schnelldruckregler Vsr 3 
m. Ventiltråger R 1/2" 

2 
2 FUhrertremsventile Zip 

Eremsschlauchverbindungen 1/2" 
3251 
2671 

15 
11 

2 DoppelrUckschlagventile R 3/4" 
m. Ventiltråger 2512 11 

2 Eremsschlauchverbindungen 1/2" 2621 11 
2 Manometer 100 x lo/5 

m. danischer Aufscnrift 

Zum Satzpreis von 	dkr. 	771,-- 

d) Sondereinrichtunen: 

1 Luftfilter R 1/2" 
1 RU.ckschlagventil R 1/2" mit 

Gummidichtung 11  2511 
2 Sandstreuanstellhåhne V2 R2 
2  SandstreugeblUlse Sg 3 

a) 2 SandstreudUsen 
2 Druckknopfventile 1 10 d 
2 Tiefton-Einklanpfeifen 
1 Luftfilter R 3/3" 

Zim Satzpreis von 	dkr. 	523,--  

Preis fUr eine komplette 	mit Motor: 	 ohne Motor: 
EremsausrUstung 	dkr. 12.441.-- 	7;523 l oo  

ftir lo Satz 
BremsausrUstungen 	dkr.124.41o,-- 	75.230,00 

Technische Daten:  

Der Luftverdichter VV bo/bo G. arbeitet zweistufig, dreizylindrig, 
gegen einen Enddruck von ca. 8 kg/cm und hat bei l000 Upm eine 



- 3 - 

eine effektive F5rdermenge von ca. 800 1/min atmosphEtrischer 
Luft. Der Kraftbedarf, and der Kurbelwelle gemessen, betrU,gt ca. 
5,25 kW. 

Zu vorstehendem Angebot erlauben wir uns noch folgende Bemer-
kungen zu machen: 

Die Zusammenstellung der Bremsapparate erfolgte unter Zugrunde-
legung des uns eingesandten Rohrplans - Frichs 3o1 L-22.120. 

Absperrh5.hne in der Hauptluftbehålterleitung und in der Leitung 
zur Pfeife (Teil 13 und 44 des Rohrplanes) haben wir nicht vor-
gesehen, da diese nicht erforderlich sind. Desgleichen die Ab-
sperrhUhne an den Schlauchverbindungen der Zusatzbrems- und Ma-
nometerleitung (Teil 26 und 33). Nach unseren Erfahrungen platzen 
die Schlauchverbindungen nicht. 

Mit je 2 LUseventilen ist es meiglich, vom jeweiligen FUhrerstand 
aus, beide Bremszylinder zu entlUften. 

Druckluftscheibenwischer haben wir in unser Fabrikationsprogram 
noch nicht auf.,7enommen. 

An Stelle von Luftfilter und 7berstrventi1. ( Teil 21 und 22) 
haben wir ein RUckschlgventil R 1/2" mit GummidichtunR eingesetzt. 

Infolge Zeitmanel erlauben wir uns, das Angebot in deutscher 
Sprache zu tIberreichen. 	ir werden Ihrem 'unsche nach der englischen 
7bersetzung in den allernZchsten Tagen nadhkommen. 

Preise:  

Die genannten Preise gelten fUr Lieferung frei deutscher Grenze 
einschliesslich Verpackung, ohne Zoll und. sonstige Zollspesen. 
Sie basieren auf dem Kurs von dkr. 6.90714 = 1 US-% = DM 4.20004. 
Sollte sich dieser Kurs kldern, so åndern sich unsere Preise ent-
sprechend. 

Lieferzeit:  

6 - 8 1.:onate nach I'Jrhalt des Auftrages und der importlizenz. 

ZahlunFfsbedingungen:  

Wir bitten die Zahlung 3o Tage nach Rechnungsdatum gegen Vorlage 
der Varsanddokumente auf unser Konto bei der Bayerischen 
Creditbank in München 2, Lenbachplatz 2, vorzunehmen. 

Bindefrist:.  

Wir halten uns an dieses Angebot bis zum 31.1.1951 gebunden. 

Ihrer geschtzten RUckusserung sehen wir mit Interesse entgegen 
und empfehlen uns Ihnen. 

Durch: 	 Hochachtungsvoll 
Firma Harald V. Lassen 
Ny Vestergade, 17, 
København K. 

AnlaFe:  
.z.eichnlIng 2A 17 149a 

fl 	 3A 791 



Afskrift. 

Vognfa -hrikken Scandia A/S, 

Randers. 

Afd. IV. 

A=.: vore ordrer nr. 682oo og 67oo af 1.ds.  

Under henvisning til Deres brev af 2o.ds. stad -fæster 
vi, at vi er indforstået med, at ophængningskrogene efter Danske 
Statsbaners ønske fremstilles efter tegning nr. UVlol. 

Med hilsen 
A/S PRICHS 

Privatbanerne. 

FT/=. 



Aktieselskabet Titan, 

Tagensvej 56, 
benhavn 5, 

Afdi. L. 	 28.1195o. 
Pb-157. 

2 	1. 7" . 	,-".iesello:-zo-.notiver til dankLe_privetbaneLk L  

It vi i :rigt henviser til inz:zholdet i vort brev af 

dags Ito ang&ende 375 hk lokomotiver, skal vi gitre opmmrksom pt, et 

de !_slskitser, vi er i besiddelse af til ovennmvnte lokomotivers ge. 

neratorer og ~motorer, er moteget 1 februar l949, chg et vi der-

for ikke fler os altre på, et de i dag er gældende. 

For bismewotorens vedkommende er skitsen nr. 22534 desuden 

mangelfuld, idet der ikke er k'er mMsmtning for hjulaksel, bserelejer, 

tandhjulsnav etc.-T-,ildvidere har vi tun modtaget et mamgelfuldt, ufor-

bindende turvedingram for disse lokomotiver. 

Vi beder Dem omgende tresene torrel:te og bindende stiteer 

og kurveblade. 

Zed hilsen 

PRICE 

F1/7ia/EE, 	Kopi til EKINI, EJ, Ha, 
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A/S Titan, 
Tagensvej 86, 
København X. 

Afd. L Pb-l59. 	15.12.5o. 

o hk diesel okomotiver tandh ulsudveksli i banamotore 

I tilslutning til vort brev af 25.9.50 (Pb-145) kan vi 
meddele, at yderligere en bane har bestemt sig for et omsætnings-
forhold 1:3,6 svarende til 90 km maksimal hastighed, således at 
der nu ialt er 3 lokomotiver, der ønskes udstyret med denne tand-
hjulsudveksling i banemotorerne. Vi mangler endnu svar fra en af 
banerne, hvilket vi imidlertid håber at kunne fremskaffe en af de 
nærmeste dage. 

Med hilsen 
A/S PRICES 

Fl/GIL -K. 	II L. 



Pb 161. 

DIREKTØREN 

VED 

TILSYNET MED PRIVATBANERNE 
Journ. Nr. F. S./U-4. 

København K., d. 4.januar 1951. 

YM.- 

750  hk.  diesellok.o.  

Under henvisning til det ærede firmas skrivelse af 18. 

december 195o - Afd. L Pb-161 - skal jeg tillade mig at udtale, 

at sagen har været forelagt tilsynets maskintekniske konsulent, 

der ikke mener, at der er noget til hinder for at gennemføre 
c4. 

forsleget om at ændre de 3 stk../4 hk ventilatormotorer til 2 stk. 
ca. 6 hk ventilatormotorer, men konsulenten henstiller i øvrigt, 

at spørgsmålet forelægges de enkelte baner, og at eventuelle ind-

vendinger fra banernes side derpå forelægges tilsynet til udta-

lelse. 

Jeg kan slutte mig til konsulentens erklæring. 

Afskr.: Fl, IIL , EKN, Ha. 



7 	 A.fakrift.  - 17? 

DIREKTZW: 
	

Journ. nr. P.S./t.7. 
V12D 

TILSYNET MED PRIVATLANERNE 

København K., d. 17.januar 1951 

PH.- 

Under henvisning til det ærede firmas skrivelse af 
5.januar 1951 - ref. kfd. L Pb-172 - vedrørende 5en rent prin-
cipielle behandlingsmåde i tilfælde *  hvor deteilbehandlingen 
af konz:truktioner:i de 750 og 375 hk diesellokomotiver til 
privatbanerne gør de:t naturligt og ønskeligt at fremkomme mrd 
forslag til forbedringer eller ændringer i forhold til de 
kontrakterne fastlagte, tillader jeg mig i forbindelse med 
samtal den 12. d.-. rred hr. direktør Due-Petersen at fore-
slL, at A/S PrW4s i de forannævnte tilfælde tilskriver de 
påue:ldende bancddelelse om, at svar må tilsendes Priebs 
senest i løbet af 5 dagc for at undgå forlængelse ef leverings-
fristen. Samtidi sender Prichs kops af brevet til banerne 
til tilsynet, som efter modtgelse af svarene fra banerne og-
sL fLr 8 dages frist til svar. Herefter skulle Prichs kunne 
have svar ca. 14 dae efter, at firmaet selv har rejst sagen. 

Det tilføjes, at ministeriet for offentlire areder 
underhånden har bemyndiget tilsynet til et : - odkende sLdenne 
rent teknike ændringer, som ie :11 finde ptkrævet or ønske— 

Det er en selvfølge, at ændringer af større økono-
misk rw1.1 _e -=7-idde 	forclmgcG ministeriet. 

k/s Prichs, 

Aarhus. 

Afskrift til: Fl, =k, IIL  oj D. 
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11errer S.N. .:=Imonsen J=: Co., 
Hambrosuade E, 

Yøbenhavn V. 

Afd. IV. 	 3o.1.51. 

Under henvisning til telefonsamtale dave dato ber 
vi Dem fremkomme med tilbud (dansk eller engelsk tekst) på: 

312 stk. fjederophengningsbolte — materiale st. 37 — som 
vist pg, vedlagte tegning nr. "ol 

Ved hilsen 
1,5 FRICUS 

./ • 

Privatbanerne. 



	

-- 	Hr. Earaid V. W-.ssen, 

Ty Vestergede 17, - 

	

- 	Z0benhvn V. 

• 	 Afd. L Pb-17. 	 , 

'-'u 4"tbrer4edele til pr1tbanelkootvr. 

I tilslutn.!ng til de i 	fremsendte bestilliw.er på 

trykluftudrustninger til 9 stk. 75o hk og 6 stk. 175.hk diesel-

-elektriske lor:omotiver beder vi Lem specielt henlee 1 7"..nrr's 

opm=ksomhed på, at de 6 slat, lo=,:o%otiver er tzTJct in:5rettet-

sLie:ies, et komm-essoren drives ved kileremtræk fra dieselmotoren, 

Dg vi beer Dom forespørge, om kompressorerne 1 s4 fald skal - 

forsynes med svinghjul, som s. samtidig kan udføres .5DM kilerem-

skive. 

ril orientering ken vi oplys, at dieselmotoren har 3 

r)rajnini:t1, nemlig tomg - ng 	amdr./min., mellezste nmrej- 

nin_stel 	og maksimum 3.0 omdr.imin. 

Ned hilsen 

- VS FBI CS 

, 



Afskrift. PL-179. 

  

HARALD V. LASSEN 	 København K. lo, Marts 1951 

KHL/W 

Firma A/S Frichs, 

Afd. L Pb-173, 

Aarhus. 

Levering af Trykluftbremsedele til Privatbanelokomotiver.  

Refererende til Deres Brev af 21. f. M. angaaende 

Deres Ordre Nr. 67322 paa 9 Sæt Bremseudrustninger til 
750 HK diesel-elektriske Lokomotiver 

og 	 1T 	
" 68222 paa 6 Sæt Bremseudrustninger til 

375 HK diesel-elektriske Lokomotiver 

beder jeg Dem venligst bemærke, at Firma  Knorr-Bremse G.m.b.H. Milnehe] 

bekræfter, at man har taget den største Del af disse 2 Ordrer i Fabri-

kation for at undgaa unødvendige Forsinkelser. Imidlertid er der 

endnu nogle Uklarheder, og giver jeg Dem nedenfor i Oversættelse det, 

som KNORR desangaaende har skrevet til mig: 

"Den af Firma Frichs under Løbe-Nr. 41 testilte Dødmands-
ventil V 2o fremstilles ikke mere. Vi leverer nu Dødmandsventil 
V 18, som funktionerer paa samme Maade. Ventil V 18 betjenes 
mekanisk gennem det særlige Dødmandshaandtag, 

Til en komplet Dødmandsindretning hører i dette Tilfælde 
foruden 2 Dødmandsventiler V 18 endvidere 

1 Drossel-Kontraventil V 13o 
1 Beholder 3 Ltr. 
1 Afsp=ingsventil V 186 
1 Styreventil V 79 

I Tegningen fra Firma Frichs 3o1 L - 22o2o er der kun 
regnet med 1 Dødmandsventil. Vi antager, at det beror paa en 
Fejltagelse, at Ventil V 2o er opført, og at det drejer sig om 
en elektrisk-pneumatisk Ventil. 

Inden vi tager endelig Stilling til det ovenstaaende, beder 
vi Dem give Besked, om det ønskes elektrisk eller mekanisk 
Betjening. 

Det, der er sagt angaaende Dødmandsventil V 20 gælder for 
begge Ordrerne. 

Afskrift: Fl. og II L. 



Vi antager, at Staalbremsecylindrene mwtx&kgmmixtammm 
kan leveres med Stempelstænger uden Bøsning og 

for lo" 30 x 4o3 efter N 858 
og 	" 	8" 32 x 528 	" 	N 855 

Indlagt følger et Eksemplar af hver af Tegningerne N 858 
og N 855. Disse 2 Tegninger beder man Dem dog venligst returnere 
efter Afbenyttelsen. 

Samtidig sender vi Dem indlagt Tegningerne 24486/16 af 
Dobbeltmanometer 15o Ø og 4A 26344/4 Cifferblad for Bremsecylinder-
Manometer. Vi beder Dem anmode Kunden om at godkende disse Teg-
ninger, 

Til det Firma Frichs skriver i sit Brev af 21. f.M til Dem 
skal vi snarest komme tilbage. 

De os samtidig sendte 2 Tegninger er i Orden. Vi har 
bemærket de deri foretagne Ændringer." 

De nævnte Tegninger er Deres Nr. 3o1 L - 22.o2o og 

Nr. 3o2 L - 22.o2o. 

Angaaende Kompressor-Startventilerne har KNORR givet 

mig en ikke helt tydelig Besked, saa jeg har desangaaende atter hen-

vendt mig til Fabrikken og skal snarest komme tilbage dertil. 

KNORR har noteret, at De ønsker alle Førerbremseventilerne 

leveret som Nr. 7 og ikke Nr. 8. 

Jeg beder Dem venligst snarest belejligt besvare dette 

Brev, saa jeg kan underrette KORR. 

Med Hilsen. 

-- Tegninger 



/ f 	 g:" 4- 
U . Pb-184. 

  

HAALD V. LASSEN 

København K. 16. Marts 1951 

Firma A/S Frichs, 

Afd. L Pb-173, 

Aarhus. 

Ang. Deres Ordrer Nr. 67322 og 68222 af 2o.2.51.  
Levering af Trvkluftbremsedele til Privatbanelokomotiver. 

Som Svar paa Deres Brev af 21. Februar, hvis Indhold jeg 

har videregivet til Firma Knorr-Bremse G.m.b.H.. Minchen, tillader jeg 

mig hermed at sende Kopi af et Brev dateret 13. Marts fra dette Firma. 

For en Ordens Skyld giver jeg hermed en Oversættelse som følger: 

"Det er ikke nødvendigt med et særligt Svinghjul for 
Kompressoren VV bo/bo. Det er tilstrækkeligt, hvis Kilerem-
skiven bliver dimensioneret noget kraftigere. Imod Dieselmoto-
rens Omdrejningstal har vi intet at indvende, vi har noteret: 

Tomgang = 55o Omdr./Min. 
mellemste Omdrej- 

	

ningstal = 825 	do. 

maximale do. 	= l000 	do. 

Vi gør kun op=ksom paa, at Kompressoren maximalt ogsaa kun maa 
løbe med l000 Omdrejninger. 

De 9 Komoressoranlæg, altsaa 18 Kompressorer, skal ud-
rustes med "T i t a n" Motor. Motoren maa svare til følgende 
tekniske Betingelser: 

maximale Omdrejningstal = l000 Omdr./Min. 

afgivet Ydelse 
	

5 925 EW 

Til at sætte i Gang maa Motoren i en kort Periode give ca. 3,5 x 
Startmomentet. Alle vore Motorer er viklet som Seriemotorer ? 
(Reihenschlussmotore). 

Vedlagt vil De modtage følgende Tegninger: 

Luftverdichter VV bo/bo = 2A 16414  

Afskr.: 1, 9  TT L, EEN. 



Stedet for det forreste Dæksel bliver der paa Kompressoren 
indsat 

Zwischenschild nach Zeichnung lA 17150  

De to med rødt omcirclede Maal "6" paa Tegningerne 2A 16414 
og lA 1715o er de samme. 

På Kompressorens Akselende anbringes der en 

Kubblung nach Zeichnung 2A 1740.  

Efter disse 3 Tegninger vil Prichs kunne udføre sin Tilslut-
ningsflange til Motoren og sin Motorakselende. 

For Titan-Motorens Vedkommende drejer det sig sand-
synligvis om en dansk Normaludførelse. Det bedste vilde 
altsaa være, hvis De kunde skaffe en nøjagtig Motortegning, 
af hvilken de nøjagtige Hoedflange- og Akselende-Maal frem-
gaar. Vi kan da derefter levere et Zwischenschild (?) og en 
tilsvarende Motorkoblingshalvpart. 	(se Tegning lA 17150) 

Med Hensyn til ?risen saa koster Zwischenschild efter 
Tegning lA 17150 

d.Kr. 77,-. 

Hvis dette Zwischenschild ikke kan anvendes i dette Tilfælde, • 
men der maa fremstilles et nyt, beløber Prisen sig til 

d.Kr. 97,-• 

Prisen for Kobling efter Tegning 2A 1734o er 

d.Kr. 15,- 

Hvis der dog for selve Motorerne skal fremstilles en særlig 
Koblingshalvpart, saa bliver Prisen for den nye Kobling 

cl.Kr. 165,-  

Angaaende Startventilen har vi allerede skrevet ud-
førligt til Dem. 

Det samme gælder angående Dødmandsventil V 2o. 

Tombakslange:  

Frichs har bestilt R 1 1/4. Vi har regnet med R 1". 
Det er Normaltilslutningen for Kompressor VV bo/bo. 
Ved R 1" Tombakslange bliver der følgende Ændring i Bremse-
skemaet: 



U5 PIK:  Fra Kompressor til Hovedluftbeholder 1" Rør, 
Kontraventil R 1" (i Stedet for 1 1/2") 

75o HK:  Fra de to Kompressorer til T-Stykket 1" Rør. 
Kontraventilerne i denne Ledning R 1" (i Stedet 
for R 1 1/2"), dog skal Kontraventilen foran 
Hovedluftbeholderen vedblivende være R 1 1/2". 

Vedlagt returnerer vi Kundens 2 Tegninger 3o1 L-22.o2o 
for 750 HK-Lok. og 3o2 L 22.o2o for 375 HK-Lok. Vi har kom-
pletteret Stykliste-Betegnelserne i disse Tegninger med rødt 
og - som ovenfor anført - indført Tombakslange R 1". 

Dobbeltmanometret maa ikke tilsluttes direkte til 
Hovedluftbeholderen. Paa Førerbremseventil Nr. 7 er der 
2 Rørtilslutninger for Hovedluftbeholder og Hovedluftlednings-
manometer. Paa Tegningen har vi med rødt streget den efter 
vore Begreber unnyttige Ledning. 

Vi imødeser gerne snarest Deres Besked paa vore 
ovennævnte Forslag for at kunne sende Dem Ordrebekræftelse." 

Med Hensyn til Kompressor-Startventilen, angaaende hvilken 

KOF2L benærker, at man allerede har skrevet udførligt, henviser jeg til 

mit Brev af lo.ds., af hvilket De vil forstaa, at det, KNORR meddelte, 

ikke var tydeligt, saa jeg har atter skrevet til =ORR desangaaende. 

Med Hensyn til Dødmandsventil V 2o henviser jeg ligeledes 

til mit Brev af lo. Marts. 

Jeg imødeser gerne Deres Svar og tegner 

med Hilsen 

Knorr Tegning 2A 16414 
lA 17150 

" 2A 1734° 

Deres 	n 3o1 L - 22.020 retur 
" 	2o3 L 22.o2o 	n 
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1-foRSENS, 	marter.,.1 

_stk. 	12 -J.,1.:gnnjabenoldere eftsr tegning nr» 
1/1 ti1 er pris af 

kr. 38 	ptk., ab fabrik.  

stk. 25 .1 beholdere .efter t 	nr: iY U.1 
I/2tflen  

Icr.:_.-.55,00 pr. stk., ab fabrik..  

•-■ 

Vi forbeholder rys ret til at regiLlere. dp, -  
zrieer i overensste=else 

i de_ på. --triltiudPdagen gælde-h-dg-  arb:tplemra 
teriale.priser, valutakurser etc. -  

Levernatid.:  

slut ren af .  indevecreb.d.e r. 

Leveringsti.deforbehold:  

_Leveringstiden -er baseret på vor øi' -ebli...kke-  ige 
beekTft1ge1eesgrar.3. og -gmider med forbehold over -.ro 
-i.'erhold, sort vj. ie er -.herre over.  

x^^ 

mtzt~r~,~xecin—~2~1~- 



Er. Harald V. Lasaen, 

ty Vestergade 17 9  

Kabenl-,avn E. 

1: 
	

kfd. IV. 

j.nr..: vor ordre nr. , ,7,22 ar. 68222 af 20.2.51.  

Som svar pt Deres brev af .1.4,de-. kan vi oplyse: 

1). Ked :Lensyn til Izileremakivan på kompressor VVloo/loo 

beder vi Dem opgive oa diametren for denne, således at vi kan 

fremstille en tilsvarende 'til montering p dieseleneratorens 

akselende. 

.'.ellemetykket mellem elektromotorer og kompressorer 

anvender vi normalt .ikke, og koblinen melle :7. disse skl være af 

S3MMe fabrikat som anvendt pk&' litra Yk/Fk (Jurid). 

3) Tombakslanger R 1" fra kompressor til mellerrkeler kar 

liesom kontreverxtil R ln godtaes, d(:g-.. skal kontrai7entilen rrei-

::ovdluft'beholr:ler og mellemkeler vedblivende vTre R 1. 8 . 

4) Y . er indforett,et med, at dobbeltmanoetret tilalutts 

førerbremseventilen. 

;;cd hilsen 

FY/2L. 	Privatbanerne 	 2 kopier til FN. 



nr. :garald V. Lassen, 

Ny Vestergade 17, 

København 

Afd. IV. 	 25.3.51. 

kn,r, .: vor ordre nr. (7:22_.v 68222 af 2o.2.51.  

2om svsr på Deres brev af lo.ds. vedrørende lever 4 r“z 

af t.rykluftbremsedele til privat,banelokomotiver kan vi oplyse: 

1) Lokomotiverne skal kun udstyres med een elektrisk-pneu-

matisk dodmand3venti1 styret fra hver sin førerplade. Denne vetl 

ekel ikke medleveres af 	Kntallet af afspærringshaner pos. 

oE pos. 40 ændres til 3 ieneldsvis 4 stk. jævnfør vedlate 

ter-nin'er nr. 3o1 	 c) 	L-22.02c. 

2) Dreaeoyiindree levere med stempelstæner uder_ 1s-

ninger - for lo 32 x 52E" efter N 855 oi for 8. 3o x 4e er 

rE5E. Disse te2-ninTer returneres vela t. 

:il den 	Dees ovenuntnte brev fremsend 4,e 

244 f /lf f dobeltman=ster 150 	har vi inte .`: 	'ce=mrk. 

Led rensyr til terning  4 A 2(-.344, Jer viser -anometer-

'skiven for bremseeylindermanometret, enleder vi opoder 

pL, at der skal anbringes en rod streg ved 4 

Ved 

	

	

, 2 

hilsen 
4/S FRICY1S 

Privatbanerne 	 2 koper til 
Pr/EL. 



j,fskrift. 	 PD.-181. 

A/S TITAN 	 København N Den 12. April 1951; 

Afd. L. - PG 181. 

Smm. - 55.873 - WW.GO. 

A/S Frichs. 
Afd. L. 
krhu s. 

Ane,. 75o HK Lokos til Privatbanerne.  

Med henvisning til Deres skitse Nr. 8Z - 52o2 af magne-
tiseringsstrømkreds for ovennævnte lokomotiv giver vi følgende 
modstandsværdier for den for de to hoveddynamoer H2/4o fælles 
kontroller: 

Trin 1-2 14 Ohm x 3 amp. 
n 
. 

2-3 
3_4 5,5 

3 
" 
H x 

x 
8' 	? , 5 	' 

" 4-5 1,5 n x 12 	" 
" 5-6 1 il x 14 	" 
n 6-7 0,9 " x 17 	" 
li 7-8 0 ; 75 " x 18 	" 
el 8_. o,6 " x 22 	" 
" 9--10 0.5 " x 24 	n 

fl lo-11 0 1 4 " x 30 	" 
n 11-12 0,5 " x 34 	" 
" 12-13 o,35 " x 38 	" 
" 13-14 o,3 " x 44 	" 
" 14.-1.5 0,3 " x 54 	" 

Samtidig skal der permanent indskydes 0,12 Ohm x 8o amp. 
i magnetiseringskredsen til bestemmelse af maskinens maksimale 
spænding, hvorfor den forsynes med udtag; vi foreslår Deres strøm-
skema ændret som vist på den medfølgende kopi. 

Dimensioneringen af de øvrige modstande (Bo4-1_, Bo4-2, 
Bo5-1, Bo5-2) har vi endnu ikke foretaget, da Deres strømskema 
viser en anden forbindelse af hjælpedynamoerne, end den for C7-6p 
normale med med-og modkompound. C7-6p er ganske vist til Mk ind-
koblet i det automatiske reguleringssystem, men kan dog udmærket 
også anvendes ved håndregulering, blot belastningen fordeles på 
da to kompoundspoler, som ved Mk. 

Ny og revideret kopi af Deres skitse 8Z-52o2 udbedes 
venligst. 

Tandhjul: Som meddelt pr. telefon har vi til ovennævnte 
lokomotivers banemotorer indhentet tilbud på tandhjulene fra såvel 
engelske som tyske fabriker, idet KRUPP og RUHRSTAHL igen er ivrige 
efter at levere tandhjul til banetdrustninger. Forskellen mellem 

Afskrift: Fl., EKN I  EJ og Ha. ee 



de tyske og engelske tandhjul ligger i fremstillingsmetoden, idet 
gearene fra WISEMAN udføres i det for dette firma specielle smedede 
og gennemhærdede materiale, således som Statsbanerne benytter 
dem, medens de tyske gear leveres i støbestål med indsatshærdede 
tænder. 

Da de to typer gear hver for sig kan anses for lige 
velegnede, og da priserne på engelske og tyske (dog kun Ruhr-
stahl) gear ligger i samme niveau, hører vi gerne en udtalelse 
fra Deres side om valget af gearfabrikat, baseret på erfaringer 
ved tidligere leverancer af begge fabrikater. 

Samtidig beder vi Dem meddele os, hvor mange sæt gear, der 
skal anvendes af hver af de to tidligere nævnte omsætningsfor- 
hold (75 og go km/h), lige såvel som vi vil være interesseret 
i en oversigt over, hvilke baner, der har købt lokomotiver 
med nævnte omsætningsforold. 

Med hilsen 



MIISTRI7.T FOR OFF:=IGY ARF . Jr/R 

Gereraldirektoratet for Statsbanerne 
-asinafdelingen. 

København K., den 27.a r. 1991. 

4.;;LLO 

A/S Frichs, 

Aarhus. 

Journal nr. V 482.2/51. 

.Ang.: trykluftrør nå alle vo;me.  

På given anledning — jfr. :telefonsamtale af gL.rs dato~ 
.MK/FK— meddeles, at alle trykluft.rør, untgn ved' - aIØvfilter 
derep - ventilern.v. og Aoketmanr4laner, samt steder i hv'or, 	sarUge 
hold gør sig gldende, ekalsamles - vedavejsn .ing', eventueltY 
4elseaffittingsp,deeftersRulli- 2:1.gnt'æ.ttes:veAS.7cisr.4 

_ 



AktieselskabE't Titan, 

Tagensvej 86, 

enhavn 

L ?b-194 . 

kng.1 nrivatbenelokomotiver. 

Med henvisning til Deres brev sf 12.ds4 og senere sam-

taler med Deres hr. ingeniør Willendrup har vi ovrvejet spørgs- - 

mAlet . om:hjælpedynamoernes forbindelse. Vi ønsker, som oprindelig 

tænkt fra vor side, maskinerne udført som shunt:maskiner .og beklager, 

at dette ikke har været præciseret ved ordrsafgivelsen. 

For at hive mulighed for et korrigere en eventuel skæv-

hed i belastningen p de 2 aggregater foresltr vi, at den faSte, 

stilbare modstand i hovedfeltet deles i 2 separate modstande og 

forbindes som vist nå vedføjede strømskema 8 Z-52o2 a. 

Vi udbeder os herefter snarest dat for de resterende 

modstande. 

11 Deres sprgsmål angående tandhjulsfabrikat kan vtf. 

mgd4ele, at vi ønser hjulene leveret fra Viseman. 

Af de 9 bestilte lokomotiver skal de 3 udstyres med gear 

for 	km/h maksimal hastighed. Af de 2 mulige udvakalinsforbold 

.3,45 og. 3,7' ønsker vi det første anvendt, således at hastigheden -

, 	bliver 911,  km/h. 

vi rremszetter nedenfor e 	ersigt over leverancerne 

go/G1G-K0 kopi til &KN og Ha. 



til de forskeilie privatbaner ied angivlse af leveringsrkke-

følgen Dg maksimal hastighed: 

75o hk, lokomptiver 

leverings 
bane 	 nr. 	hastighed 

killtrød-Yre(5eriks=k-Hundested Jb. 

olbtek Privtbaner 

t L.olland-Ysalsterske Jernbaneselskab 

	

- ing Ee'reders Jernbane 	(5oo hk) 

emb-Lemvig-Thyborøn Jernbane 

ibskovbanen 

.3erritslev-'frederikshavn 	} 

alborgEvalpsund og 

alborg-Hat'sund Jernbaner ) 

75 

2 	 90 

o g, 4 	, 

5 	75 

6 	 75 

7 	 75 

75 

322 hk lokomotiver- 

arsens Vestbaner 	 1 og 6 	60 

IS Det ;:stsjllandske Jernbaneselskab 	• 2 og 5 	60 

anders-hadsund Jernbane 	 3 	 '6o 

orsens-Odder Jernbane 	 4 	 i ‘..)3 

MG• 

A./S FICHS 



• 

35:2H-L‘ 

befiivaralse af ers b2., 	7. s. sveh.rst4~ 
xitttor 	-4.,,L% ft.)? en oPteas riky14 ~.4eXe t 	dAtr. 
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•••- 

trkroge 	 -. 

. Under laenv-I„Sniiig 
t de 144 - -Stk. 

er sa langt 1...•-ralarikztinnen; • 
hi-laifrneRe 	

, 
 

/4c,  
' 	 5, 

Z.-- 

er endnu 1._tk..e sme,iiede -se -,na 
1341 

 
rørele; 	 . 

Imede seende - . .De;:e'e n rmere-smad. leree - tegner -: 

4;tc' 

„ 
	 4. 

„ 

Atakr 



ni„sterlet for offentlige 'A'rbejder 
-'4.ensraletirektoratet for Statsbanerne 

527Q/51. 
(84dat arriart i • besvaritts.4). 	, 

: 

,4/S Frie 

S.; 

kr. bevægelige viaad-u6  

Under henvienti., - ti:1; samtale med De res 
, - br. 	 ;rellsen •sender 	ve.d1 ,4.gt. 

:nedennvnte tenier,. der viser-de af Stateba-

nerne -anvendte - st- ,3nds-I-dudføre1ser af bevt4:eii&e: 

vinduex': 

- 
7'3.V. 
1-7V, 7.30. 
157. 7•30. 

LO.Å.jef 

st/.. 

, 



.- b 

Afd. L. 
5b-198. 

trmickroge til privetbanelokomotiver .  

For en ordens skyld stedfæster vi den telefonisk 
efivne meddelelse om, et de på vore bestillinger nr. 673oo 
og 682oo bestilte 18 henholdsvis 12 stk. trækkroge ønskes • 
leveret Tned 3o mm lmngere stok og uden ne5drejning for hele-
jern. 

Med hilsen - 
A/S' P-R.1W 

F1/ . 



Afckr -Ift. 
	 Pb.-2o1. 

HARALD V. LASSEN 	 København K. 12. Maj 151. 

KHL/W 

Firma A/S Frichs, 

Aarhus 

Postbox 115 

Deres Ref. Afd. IV, 

Ang. Deres Ordrer Nr. 67322 og 68222 af 2o.2.51.  

Refererende til behagelig Telefonsamtale med Herr 

Civilingeniør Floor angaaende de hos Firma Knorr-Bremse G.m.b.H.,  

run2L2I2,4  bestilte Bremseudrustninger tillader jeg mig hermed i 

Oversættelse at videregive, hvad KNORR svarer: 

"Vi deler ganske Herr Ingeniør Floor's Opfattelse 
angaaende Størrelsen af Bremsecylindrene. Hvis vi ved 
Afgivelsen af tilbudet havde vidst, at Tjenestevægten 
ved de 75o HK Loko er bo t, medens Adhæsionsvægten 
(Reibungsgewicht) kun er 44 t, altsaa næsten stemmer 
overens med de 375 HK-Loko med 4o t Adhæsions- og Tjene-
stevægt, havde vi naturligvis regnet med samme Størrelse 
af Bremsecylindrene for begge Lokos. Af Hensyn til Re-
servedelene bør man selvfølgelig ikke overse den Fordel, 
der er ved at have saa faa forskellige Størrelser af 
Bremsecylindrene som muligt." 

KNOIR kommer endvidere med Bemærkninger angaaende Stør-

relsen af Bremseudrustningerne og skriver derefter som følger: 

"Efter hvad De meddeler os om Deres Samtale med Herr 
Ingeniør Floor har vi det Indtryk, at Herr Floor - lige-
som vi - anser det for mest hensigtsmæssigt med 2 Bremse-
cylindre lo". Ved en Afbremsning af ca. 65% til 70c; 
af Adhæsionsvægten (Reibungsgewicht) og ca. 50% af 
Tjenestevægten ved de 75o HK-Lokos faas Bremsetøjsud-
veksling fra 1 : 7,5 til 1 : 8, hvilket er helt normalt 
for den Slags Lokomotiver. 

Ved denne Lejlighed vil vi ikke undlade at gøre opmærksom 
paa, at, hvis de 375 HK-Lokos ligeledes skal have 2 
Bremsecylindre lo", maa Hjælpeluftbeholderne ændres fra 
2 x 25 1 til 2 x 4o I. 

Afskrift: L og II L. 
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Afskrift. 

VOGITBRIKKEr SCA= A/S 	 IWTDERS, den 17. 7=j 191. 

BV/EB 

A./S Fr -lchs, 
Aarhus. 

Ang. 1;4,-4-o,znc 
Deres bestilling nr. E8200 

Under hen -;,-isning til telefonsF:mtle d.d. anerk e nder 
med tak modtagelsen af Deres bestilling på 

12 stk. trækkroge 

12 " normale si:ruekol2linger 

12 " opha-;nningskroge teging UV 101 

som vi forventer at kunne levere ca. 1 .7.d.. 

Priserne reguleres efter sami,e ret -Lingslinier som for 
de ovrip-e dele til oven=nte vo=e. 

Ærbødigst 

Afskrift til IV. 



Afskrift. 	 Pb-202. 

Harald V. Lassen 	 København K. 18. Maj 1951. 
Ny Vestergade 17 

KHL/W 

Firma A/S Frichs 5  

Aarhus. 

Postbox 115 

Refererende til behagelig Telefonsamtale med Herr Civil-

ingeniør Floor angaaende de hos Firma Knorr-Bremse G.m.b.H., München, 

bestilte Bremseudrustninger 

Deres Ordre Nr. 67322 af 20.2.51 	9 Sæt for 75o HK dieSelelektrisk 
Lok°, 

" 68222 " 2o.2.51 	6 " 
	

Ft 	375 	 ti - 

tillader jeg mig hermed at sende et Originalbrev dateret 11. Maj 

saavel som de deri nævnte Tegninger 

4A 21o93 Stahl-Leichtzylinder lo" 

3A 791 	Stahl-Bremszylinder lo" kurzhubig 

Endvidere følger Oversættelse af Originalbrevet. 

Gerne imødeseende Deres Svar tegner 

med Hilsen 

1 Originalbrev med Oversættelse 
2 Tegninger 

Afskf.: L 5  II L. 



Afskrift. 

Harald V. ',essen, Ny Vestergade 17, København K. 

Oversættelse af Brev dateret 11. Maj 1951 fra Knorr-Bremse G.m.b.H., 

MUnchen, til A/S Frichs, Aarhus. 

Ang. vor Ordre bo 574 - 750 HK Lok.  
bo 576 -  

Vi refererer høfligst til Samtale mellem Deres ærede Herr 

Ingeniør Floor og Herr Harald V. Lassen, vor danske Generalagent, 

og tillader os for Deres to Ordrer som ønsket at foreslaa følgende 

Alternativer: 

For Kommission bo 574 (75o HK-Lok.)  

Der er blevet tilbudt, bestilt og sat i Fabrikation for hver 

Udrustning: 

2 Letbremsecylindre lo" uden Konsol, med kort Slaglængde, 
efter Tegning 3A 791, 

dertil 

2 Stempelstænger 3o x 4o3 

Alternativ:  

2 Letbremsecylindre lo" uden Konsol, med kort Slaglængde, 
efter Tegning 4A 21o93 1  

dertil 

2 Stempelstænger 32 x 585 

Merprisen for dette Alternativ andrager 	d  Kr. 48,5o  

For Kommission bo 576 (375 HK-Lok.).  

Der er blevet tilbudt, bestilt og sat i Fabrikation for hver 

Udrustning: 

2 Enkelt-Styreventiler Størrelse 8 

dertil 

2 Ventilbærere 

2 . Letbremsecylindre 8" uden Konsol 

dertil 



- 2 - 

2 Stempelstænger 32 x 528 

Alternativ: 

2 Enkelt-Styreventiler, Str. lo 

dertil 

2 Ventilbærere 

2 Letbremsecylindre lo" uden Konsol, med kort Slaglængde l  
efter Tegning 3A 791, 

dertil 

2 Stempelstænger 3o x 4o3, 

2 Enkelt-Styreventiler Str. lo som ovenfornævnte Alternativ 

2 Letbremsecylindre Str. lo" uden Konsol, med lang Slaglængde, 
efter Tegning 4A 21093, 

dertil 

2 Stempelstænger 32 x 585 

Merprisen andrager i begge Tilfælde 	 d  Kr. 162,5o  

Vi imødeser Deres nærmere Meddelelse med stor Interesse 

og tegner 

med Højagtelse 



Afskrift. 	 Pb.-2o5. / 

A/S TITAN 

A/S Frichs, 
Afd. L, 

Aarhu s. 

København.N 21. maj 1951. 

Loc.No.: 94 

Vor Ref.: Smm.-55873.-WW.-THa. 

   

Ang. privatbanelokomotiver 75o hk, banedynamoer.  

Vi fremsender skitse nr. 23452 af dynamo H 2/4o med 
indtegnede platter for hjælpemaskineri; vi udbeder os venligst 
Deres godkendelse. 

Vi tillader os at minde Dem om afgørelsen af bane-
motorblæsernes konstruktion, idet disse skal sættes i arbejde 
nu for at kunne blive færdige til tiden. 

Med hilsen 

Afskrift: II L, LKY, Ha. 



Firma Harald V. Lassen, 

Ny Vestergade 17, 
København n. 

Afd. L Pb-201/ 	22.5.51. 
202. 

Anfl.: vore ordrer nr. 67322 oF 63222 af 20.2.51.  

Refererende til Deres skrivelser af 12. og 18.ds. sidst-

nævnte bilagt en oversættelse af Knorrs originalbrev dateret 

11.5.51 med alternative forslag til lo" bremseeylindre med langt 

slag kan vi meddele, at vi ønsker bestillingerne ændret som følger: 

ordre nr. 67 
	

Leres kommission nr. 	' 

2 stk, lette bremsecylindre lo" uden konsol med 'Jang slag-

lmtn;:de efter tegning 4 A 21o93 med 2 stempelstænger 32 x 585 

merpris d.kr. 48 1 5o pr. sæt til de 9 75o hk lokomotiver 

ordre nr. 65222, Deres kommission nr. Ioo 576 

2 stk. enkelt-styreventiler str. lo, 2 stk. lette bremse-

cylindre str. lo", uden konsol, med lang sleglængde efter 

tegning, 4 A 21o93 med 2 stempeistmger 32 x 585 

merpris d.kr. 162,50 pr. sæt til de 6 375 hk lokomotiver. 

Med hilsen 

A/S FRICES 

Fl/GK. 	kopi til II L og IV. 



Afsizrift. 	 ?b-184. 

Harald V. Lassen 	 København K. 28. Maj 1951. 

Ny Vestergade 17 

KM.,/W 

Firma A/S Friehs, 

Aarhus. 

Postbox 115 

Ang. Deres Ordrer Nr. 67322 og 68222 af 2o.2.1. 

Refererende til Deres Skrivelse af 28. Marts Punkt 1) 

meddeler jeg Dem, at Firma Knorr-Bremse G.m.b.H. Mtinehen i Over-

sættelse svarer som følger: 

"Spørgsmaalet angaaende Strørrelsen af Remskiven besvarer 
vi saaledes, at denne er afhængig af Motorens Omdrejningstal. 
Da dette er Kunden bekendt (l000 Omdr./min.) vil der ikke 
være nogen Vanskeligheder for FRICHS med at bestemme Størrelsen." 

Til Punkt 2) bemærker KNORR, at man saaledes kan levere 

Kompressoren VV bo/bo i den normale Udførelse. 

Man har ligeledes bemærket sig Punkterne 3) og 4). 

Endvidere bekræfter KNDRR, at man har noteret sig, hvad De 

skriver i Deres andet Brev af 28.3. 

Med Hilsen 

Afskr.: L, II L og Ha. 



Afskrift. 	 Pb-2o7. 

HARALD V. LASSEN 	 København K. 28. Maj 1951. 

1MLITP 

Firma A/S Frichs, 

Postbox 115, 

Aarhu s.  

Ang. Deres Ordre Fr. 67322.  

Refererende til ovennævnte Ordre tillader jeg mig 

hermed at sende et Originaltilbud Nr. 145o dateret 25. Maj fra 

Firma Knorr-Bremse G.m.b.H.. Il -ar-leben  over Trykregulator og Pumpe-

beskytter, der er nødvendige til Kompressoren paa de 75o HK Loko-

motiver. 

Endvidere følger de nævnte Tegninger Nr. 4 A 25 001 

og Nr. 3 A 24 174, saavel som en Oversættelse af KNORR's Brev. 

Med Hilsen 

Originaltilbud. 
2 Tegninger. 
Oversættelse af 
KNORR's Brev. 

Afskrift: L 1  II L, KN og Ha 



Afskrift. 

Harald V. Lassen 
	

København K. 

Ny Vestergade 17 

Oversættelse af Ori inalbrev fra Knorr-Bremse G.m.b.H.,  

Whlinhen til Firma A S Frichs Aarhus dateret 2. Maj 1951:  

Tilbud 145o  

Ang.: Vor Kommission loo 574 	 .4-:«744 
Deres Ordre 67322 

Vi tillader os hermed at tilbyde for Kompressorerne i 

Stedet for Startventil (Pumpenselbstschalter): 

Tilbu d: 

	

1 Trykregulator Type DWT 	(Druckwåchter) 

efter Tegning 4A 25 ool, 
Vægt: 1,3 kg 

1 Pumpebeskytter Type SH lo/o/2 (PumpenschYltz) 

efter Tegning 3A 24 174 

Vægt: ca. 2o kg 

Omskiftergrænse (Schaltgrenze): 6,5 - 8 kg/cm2  

Spænding: 12o Volt 
Strømstyrke: 180 Ampere 
Ydeevne: 11 kW 

	

Til en Pris pr. Sæt af 	....... dKr.  

Pris: 

Den Dem opgivne Pris gælder for Levering frit tysk Grænse, incl. 
Emballage, excl. Told og øvrige Told-Omkostninger. Den er beregnet 
paa Basis af Kursen dir. 6,90714 - 1 US $ - DM 4,20004. Skulde 
denne Kurs ændre sig, ændrer vor Pris sig tilsvarende. Paa Grund 
af de nuværende Svingninger i Materialpriserne, Lønninger etc. 
forbeholder vi os Ret til ved Modtagelsen af Ordre at meddele Dem, 
om den tilbudte Pris stadig er gyldig. 

Leveringstid: 8-lo Maaneder efter Modtagelsen af Ordre. 

Betalinrsbetingelser:  

Vi beder Dem foretage Indbetaling 30 Dage efter Fakturadato paa vor 
Konto i Bayerische Creditbank i Mrznchen 2, Lenbachplatz 2. 

GYldi gedsfristi,. 
Vi er bundet til dette Tilbud indtil lo. Juli 1951. 
Vi imødeser med Interesse Deres Udtalelse og tegner 

med Højagtelse 



Firma Harald V. Lassen, 

Ny Vestergade 17, 

København K. 

	

Ard. L Pb -2o7. 	31.5.51. 

o hk dieseiiokomo tivervor 	nr. 67322. 

besvarelse af Deres skrivelse af 28.s. 5  hvormed De 

fremsender originaltilbud nr. 145o af 25.ds. pt  såvel trykregula-

tor som pumpebeskytter til et beløb af d.kr. 1.312,00, undlader 

vi ikke at meddele Dem, at vi ikke forstår, hvorfor disse dele 

er nødvendige, da den i Deres tilbud af 30.12.50 pos. 6 =telte 

'automatic kompressor governor" efter vor mening ved alle tidligere 

leverancer til os har fungeret både som trykregulator og pumpe-

beskytter, og vi regnede derfor med, at Deres tilbud var komplet. 

Da segen nu haster, og prisen liger væsentligt over, 

hvad vi plejer at give for lignende udførelser, foretrækker vi 

imidlertid nu at udføre denne del af anlægget selv, som vi har 

gjort det ved de senere leverancer til statsbanerne, og beder Dem 

derfor blot meddele os den prisreduktion, som bortfaldet af 

autometic kompressor governor medfører pt summen kr. 8.255,00. 

I samme forbindelse beder vi Dem sende os en skitse af 

førerkontrolventil V 18 $  således at vi kan undersøge, om den kan 

bruges, således som vi hidtil har brugt V 2o, nemlig til sammen-

bygning med elektriske apparater, som vi selv lader fremstille, 

Fl/GK. 	kopi til II L 5  Ha, IV og EKN. 



og således at vi kun behøver 1 førerkontrolventil som dirigeres 

fra begge førerpladser. 

Med hilsen 

A/S FRICES 



Aktieselskabet Titan, 
Tagensvej 86 1  
København N. 

• 

Afd. L Pb-208. 

Ang.: 75o  hk privatbanelokomotiver.  

Hermed fremsender vi målskitse af ventilator for bane-

motor nr. 3o1 L-2159o, der gælder for alle 4 banemotorer i loko-

motivet. 

Samtidig kan vi meddele, at skitsen af ho ved- og hjælpe-

dynamo vil blive returneret en af de nærmeste dage med enkelte 

ændringer og tilføjelser påført. 

Til den med Deres brev af 21.em. modtagne skitse 23348 af 

banemotor kT 32 har vi efter de sidst foretagne mUæn;:riw., er intet 

at bemærke. 

Med hilsen 

FRICH 5 

Ha/G1.-K. 	kopi til £KN, Fl, EJ og Ha. 



Afskrift. 	 Pb-2o9. 

HARALD V. LASSEN 	 København K. 7. Juni 1951. 

KHL/TP 

Firma A/S Frichs, 

Postbox 115, 

Aarhu s.  

Refererende til Deres Brev af 22. Maj sender jeg 
hermed en Originalbekræftelse dateret den 4. Juni fra Firma 
Knorr-Bremse G.m.b.H. MUnchen med Bekræftelse af, at Ordrer-
ne er ændrede. 

KNORR meddeler samtidig, at man skal sende Bekræftel-
ser fo alt det, der er bestilt med Deres 2 Ordrer Nr. 67322 
og Nr. 68222 i Løbet af kort Tid paa engelsk som ønsket. 

Med Hilsen. 

Afskrift: L 1  II L. 
Originalbekræftelse. 



Afskrift.  

KNORR-BREMSE GMBH 	 Munchen 13 4.Juni 1951 

Unsere Zeichen 

VA - AS/ti 

Firma 

A/SFrichs 

Afd IV 

Aarhus/ Danemark 

Betrifft: Unsere Kommission bo 574 - 75o PS Lok. 
bo 576 - 375 PS Lok. 

Auf Grund einer Mitteilung unserer dånischen Generalvertretung, 

der Firma Harald V. Lassen, København, beståtigen wir s  dass wir 

Ihre Orders wunschgemåss wie folgt geåndert haben: 

Ihre Order Nr. 67322, Unsere Kommission Nr. bo 574 

fflr g Lokomotiven 750 PS 

je Satz: 

2 Stnck Stahlbremszylinder lo" 
ohne Hebeltrger, langhubig 
nach Zeichnung 4A 21 093 

dazu: 
2 Strick Kolbenstangen 32 x 585 

Mehrpreis pro Satz 	  dkr. 48.5o 

Ihre Order Nr. 68222, Unsere Kommission Nr. bo 576 

far 6 Lokomotiven 375 PS  

je Satz: 

2 StOck Einfach-Steuerventile Gr. le 

dazu: 

2 Ventiltrå'ger 

2 StUck Stahlb=szylinder lo" 
ohne Hebeltråger, langhubig 
nach Zeichnung 4A 21 093 



2-. 

dazu: 

2 Kolbenstangen 32 x 585 

Mehrpreis pro Satz 	  dkr. 162.5o 

Wir empfehlen uns Ihnen 

hochachtungsvoll 

KNORR-BREMSE 
G.m.b.H. 

Durch: Firma Harald V. Lassen 
København K. 
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Afskrift. 	 Pb. -211. 

HARALD V. LASSEN 	 København K., 11. Juni 1951. 

KrIL/T1) 

Firma A/S Frichs, 

Postbox 115, 

Aarhu s.  

Ang. 75° HK Diesellokomotiver Deres Ordre Nr. 67322. 

Som Svar paa Deres Brev af 31. Maj Afd. L Pb - 2o7, 

hvis Indhold jeg har videregivet til Firma Knorr-Bremse G.m.b.H.,  

Mttinchen sender jeg hermed et Originalbrev dateret den 6. Juni fra 

KNORR, saavel som 

Tegning Nr. 	A 26348 over Førerkontrolventil V 18 - 1 

Tegning Nr. 4 B lo5oo over Førerkontrolventil V 18 

og beder KNORR Dem venligst om Besked. 

Som De vil se skriver KNORR angaaende Startventil 

som føler: 

"Da De foretrækker selv at bygge Startventilen for disse 
Anlæg, skal man tage Reduktionen i Betragtning i Original- 
bekræftelsen, som man i Løbet af de næste Dage skal sende 
Dem." 

Gerne imødeseende Deres Besked angaaende Førerkontrol-
ventilen, tegner 

Med Hilsen 

Originalbrev. 
2 Tegninger. 	 Afskrift: L 1  II L. 



	

Afskrift. 	 Pb-211. 

KNORR-BREMSE GMBH 	 MUnchen 13 6.Juni 195 

ure Nachricht vom 
	

Unsere Zeichen 

31.5.51. 	 VA - AS/U 

Firma 

A/S Frichs 

Aarhus/ Dfinemark 

Betrifft: 75o Kil Diesellokomotiven 
Ihre Order Nr. 67322 
Unsere Kommission Nr. bo 574 . 

In sofortiger Beantwortung Ihres Schreibens vom 31. vor. Mts., 

an unsere dortige Generalvertretung, das uns in tbersetzung 

zugeleitet wurde, erlauben wir uns Ihnen in der Anlage 

ZeichnUng 4,,tk 26 348 F.Uhrerflberwachungsventil V 18-1 
4B lo 5oo 	 n 	n 	V 18 

wunschgemass zu Uberreichen. Wir erwarten gerne Ihre diesbe-

zfigliche StellUngnahme . 

Nachdem Sie es vorziehen, den Pumpenselbstschalter far diese 

Anlage selbst zu bauen, werden wir die Preisminderung bel unserer 

Auftragsbeståtigung, die wir Ihnen in den nåehsten Tagen zusen z  

den werden, ber1J.cksicht5gen. 

Wir verbleiben inzwischen 

hochachtungsvoll 

KNORR-BREMSE 
G.m.b.H. 

Anlage:  
2 Zeichnungen 

Durch : Firma Harald V. Lassen 
København. 



Harald V. Lassen, 
ny Vestergade 17, 
København K. 

Afd. L Pb-21 1 . 	1.6.51. 

Ang.: 75o hk diesellokcomotiver - vor ordre nr. 67'422.  

besvarelse af Deres skrivelse af 11.ds., hvormed 

fulgte 2 tegninger af 	rkontrolventil V 18 henholdsvis med og 

uden fjeder og vippearm, kan vi meddele Dem, at der ikke er noget 

i vejen for et bruge denne udførelse, som vi forøvrigt har brugt 

ved sidste leverance fra Dem, og vi beder Dem derfor levere 1 stk. 

førerkontrolventil V 18 type 11/11193 efter tegning 4 B lo5oo til 

de 9 4- 6 bremseudrustninger. 

Vi imødeser herefter Deres endelige ordrestedfmstelse 

med nøje angivelse af alle dele både med tegnings- og kodenumre etc. 

Med hilsen 

A/S FRI C ES 

Fl/GR. 	II L. 



Afskrift. 	 ?b-2oS. 

A/S Titan 	 København N Den 14. Juni 1951 

'Deres ef.: Afd.L.—Pb — 208 

Vo ,- Ref.: 	3mm ...55873 _ 

A/S Prichs, 
Afd. L. 
Aarhus. 

Ang.: Motorventilatorer til 75o HK Privatbanelokos. 

Vi bekræfter modtagelsen af Deres brev af 2.ds. med 
skitse 301 L — 21590 af banemotorventilator, og vi kan oplyse 
Dem om, at ventilatorerne vil blive udført efter Deres ønske. 

Med hilsen 

2fskr: L, II_ L og Ha. 



Afskrift. 	 Pb-213. 

Harald V. Lassen 	 København K. 15. Juni 1951. 

KFIL/TP. 

Firma A/S Frichs, 

Postbox 115, 
Aarhus. 

Ang.  Deres Ordrer Nr. 67322 og Nr. 68222. 

Hermed ti ._lader jeg mig at sende 2 Originalbekræftelser 

dateret den 12. Juni fra Firma Knorr-Bremse  G.m.b.G..  Milnchen,  over 

Deres Ordre Nr. 67322 - Bremseudrustninger for 9 dieselelektriske 
Lokomotiver 75o HK 

Deres Ordre Nr. 68222— Bremseudrustninger for 6 dieselelektriske 
Lokomotiver 375 HK. 

KNORR beder Dem bekræfte, at De er indforstaaet med disse, 

inden man udarbejder Proforma-Fakturaerne. Da disse kun skal be-

nyttes til at ansøge om Importbevilling, antager jeg, at De ikke 

har noget imod, at Proforma -Fakturaerne skrives pas Tysk. 

Det er jo for saavidt heldigt, at KNORR ikke har sendt 

Proforma-Fakturaerne, som der til hver af Bremseudrustningerne kommer 

en Førerkontrolventil V 18 ifølge Deres Brev af 13. Juni, hvilke 

KNORR selvflgelig saa ogsaa vil medtage loaa Proforma-Fakturaerne. 

Med Hensyn til Forsikringen antager jeg, at De selv dækker 

denne. 

Jeg imødeser gerne Deres Besked og tegner 

med Hilsen 

Afskr.: L og II L. 



A/S Titan, 
Tagensvej 86, 
Lgsbenhavn N. 

Afd. L. 
Ph.-212. 

16.6.51. 

banenotor AT 32., 3 	hkvrIvatbanelok motiver. 

I henhold til telefonswttale i dag red hr. inceniør 
'tt'illendrup beder vi Dem venligst stadfæste, at malet 23mm 
mellem kørehjul og tandhjulskasse mindres til 28 mr,samt frem-
sende nyt lystryk af skitse 23348 med det ændrede m41. 

Xed hilsen 
A/S FICE S 

Ea/hM. - K, 	Kopi til Yi. 1  1...J. og Ha. 



Er. Eartld V. 1,: ,.sser, 
1, 3* Vestergade 17, 
!benhavn K. 

nb-213. 	 . 6 . . 

Arr.: vor ordr4. 

Vi har med teres brev tf 15.ds• modtaget 2 originale 

bekrftelser dateret 12.8s. frc firma Knorr-Bremse i Mrichen og 

vil, idet vi i det store og hele ikke htr noret et bemzETke dertil, 

kun fremføre', at det forekommer os not: , et uforklarlit, hvorfor 

Knorr tilsyneladende blender kettlognumrt c ,47 tegninnenurre imellem 

hinanden, sLledes at der ikke er ensartethed, ligesom det næs -..en 

er umulit for os et fastl, om der forekonmer afvgelser 

til det, vi her bestilt. venskelighedf=rne .foreges Rerved, et der 

henvises til tegninger, som vi ikke har, og 	vil derfor kunne 

forstL, et vi ikke kan tiltrce en ordrestadfæstelse, ntr vi ikke 

er i stand t'! 1  at kontrollere, om det c: de apparater, so lE vi 

har regnet med. 

havde ført tænkt os at give Dem en detailleret op-

gørelse, men har ment, at det alligevel bliver for 1Desværligt btde 

for Dom og os, og har derfor foretrukket at sende Dem 2 kopier af 

bremserørdiagrtmmet henholdsvis for ordre nr. 67322 og for ordre 

nr. 68222, som vi har udfyldt med de data, vi kender, og beder Dem 

bringe Deres ordrestadfstelse i overensstemmelse hermed, :vf. vore 

Fl/GK. 	kopi til II L og IV. 



- 2 	 22.6.51. 

bremserørdiagrammer, som De returnerede med brev &f 16.3.51 nied 

røde rettelser. Hvis Knorr.anser det fer nedvendiet et foretage 

ændringer i forhold hertil, beder vi :;ee returnere ået ene eksem- 

pler med Deres rettelser og vedlagt de ketalogblate eller teeninger, 

som der henvises til, og som vi Ikke kender, sLledes at vi kan se t  

at leveringen sker efter vort ønske. 

Vi gør for en ordens skyld opmærksom le!;, et den i ordre-

stadfæstelsen stipulerede leveringstid på 8 måneder begyndte at 

lebe ved bestillingen den 1.2.51, og vi beder Der stedfæste, et 

dette er 1 orden. 

Vi bemærker seecielt, at Knoer i .eke har ne.et 4  den 

engelske oversættelse bf ordrestedfæstelsen et rette brenseeylinder-

størrelsen for det 375 hk lokeeetie til le'. 

Samtidig tilfø j er vi, at vi af hensyn til konstruktions-

arbejdet gerne vil have de teeninger, som vi ikke kerer, 

så godt som alle tegninger, med nye neweerbetegnelser. 

ged hilsen 

e/e 	1",' F. I C E 



Afskrift.  

HARALD V. LASSEN 
	

København K. 	4. Juli 1951. 

KHL/TP 

Firma A/S Frichs, 
Afdeling L. 
Postbox 115, 
Aarhu s.  

ALIE.4-12,=2-2111.2-21:2-17.122-2g  Is'r. 68222 . 

Som Svar raa Deres Brev af 13.  Juni Deres Ref Pb-211 

sender jeg hermed 2 Originalbekræftelser dateret den 2. Juli over de 

bestilte 9 + 6 Førerkontrolventiler V 18, med hvilke jeg haaber Dem 

indforstaaet. 

Jeg refererer samtidig til behagelig Telefonsamtale i 

Dag med Herr Jørgensen og har jeg straks skrevet til Firma Knorr-Bremse 

G.m.b.H., Minchen  at De ønsker at faa Proforma-Fakturaer saa hurtigt 

som muligt for de med disse Ordrer bestilte Bremseudrustninger for paa 

Basis af disse at søge om den nødvendige Importbevilling. 

Jeg har straks skrevet til KNORR desangaaende og haaber 

i Løbet af kort Tid at kunne sende Dem Proforma-Fakturaerne. Imidler-

tid antager jeg, at det vil være nødvendigt at klare alle Enkeltheder 

ifølge Deres Brev af 22. Juni inden Proforma-Fakturaerne udarbejdes. 

Med Hilsen 

P.S. Indlagt følger den nævnte Tegning nr. 4 B lo5oo in duplo. 

Afskrift: L og II L. 



Lf'skrift.  

KNORR-BREMSE GMBH 	Messrs. Frichs A/S 
Aarhus/ DANEMARK 

Ihre Nachricht vom 	Unsere Zeichen 	München 13 	2nd  July, 1951 
13/6/1951 	 VA-AS/K1 

Re: Your order no 68222 
Air Brakes for 6 diesel-electric locs 375 HP 
Our com.no . bo 576 

Dear Sirs, 

Your esteemed order kindly given to our itepresentative, 

Messrs. H.V.Lassen, København, has been booked under the 

same terms of delivery as stated in our Confirmation 

of order deted June 12, 1951. 

The following oarts will be delivered in additjon to our 

com.no . bo 576: 

6 - mechanic's control valves V 18 

in conformity with dr.No. 413 lo 5oo 

Price each: 	dkr. b1,- 	= dkr. 6o6, - 

The total amount of your order has hereby been increased 

to 

dkr. 46.018,2o 

We beg to remain, Dear Sirs, 

truly yours 

KNORR-BREMSE 
G.m.b.H. 



Afskrift. 

KNORR-BRE:11SE GMBH 

  

Messrs. 

FrichsA/S 

Aarhus/ DkNEMARK 

 

Ihre Yachricht vom 	Unsere Zeichen 

13/6/1951 	 VA-AS/K1 

Mt1nchen 13 	2
nd July, 1951 

Re: Your order no. 67322 
Air Brakes for 9 diesel-electric locs 750 EP 
Our com.no . bo 574  

Dear Sirs, 

Your esteemed order kindly given to our Representative, 

Messrs. H.V.Lassen, København, has been booked under the same 

terms and terms of delivery as stated in our Confirmation of 

order dated June 12, 1951. 

The following parts will be delivered In addition to our 

com.no . bo 574: 

9 - mechanic's control valves V 1E' 

in conformity with dr.no . 4B lo 5oo 

price each: 	dkr. b1,- 	= 	dkr. 9o9,-- 

The total amount of your order has hereby been increased 

to 

dkr. 93.411,- 

We beg to remain, 

Dear Dirs, 

truly yours 

KNORR-BREMSE 

G.m.B.H. 



Pb — 219  

Afskrift. 

  

Direktøren ved Tilsynet med Privatbanerne 
København K., d. 16. august 1951 

ER 

Journ. Nr. P.S./174. 
HB/E0 

I anledning af det ærede firmas skrivelse 2f 13. august 
1951 angående en eventuel forøgelse af målene for batteriskabene 
til 75c hk diesellokomotiver ønsker jeg gerne — forinden videre 
foretage::: — oplyst, hvorvidt ændringen edfører en merudgit, 
hvorhos denne i bekræftende fald imødeses meddelt mig. 

E. B. 

k/s Prichs, 
Aarhus. . 

kfsktift til: L, II  og Ha. 



L._ 

.1; 

'4fr‘ 
	

tr 

14 

DANSKE PRIVATBANER 
	

"I 8 AUG, 1951 

4r, .c/ 

3 7, / 7  

i vC.{,,,,,, 	-11/4,-- 	(i-r 	::?&-,...,,,,_4„( 	,id,,,c,,,t( 
/ 

J.7 



Direktøren ved Tilsynet med 
Privatbanerne, 
Grønningen 1.5, 

København K. 

kfd. 	Pb-224. 	22.3.51. 

AnZ.: 750 hk diesellok=tiver- batteriskabe.  

I tilslutning til vort brev af 13.da. vedrørende en 

eventuel forøgelse af batteriskabenes st=eise og under henvisning 

til Deres forespørgsel af 16.ds. (F../U+) kan vi oplyse, at 

ændringen af betteriskabet ikke medfører nop:en merudgift. 

Vi kan til Deres orient:rtng oplyse, at \emb -1,€mvig-

Thyborn Je.rnbane nt har meddelt 	at man har fun5et anden an- 

vendelse for det eksisterende !=,ife batteri, samt at Laborg Privat-

baners akkumulatorbatteri Lxide IV 9 udfra de i dar kendte priser 

koste r ca. kr. 2 . . 000,00 mere pr. batteri. 

Med hilsen 

LIS FICF 

Fl/GK.-K. 	kopi til II L og Ha. 



Afskrift. 

Pb -224. 

DIREKT;JREN ved 

TILSYNET 1= PRIVATBANSRNE 

Journ. rr. F.S.(U.7. 

København Ko, d. 28. august 1951. 

YM.- 	 PH.- 

Ang. 750 hk diesellokomotiver - batteriskabe.  

Det ærede firmas skrivelser af 13. og 22. august 1951 - 

ref. Afd. L Pb 219 og 224 - har været forelagt tilsynets masin-

tekniske konsulent, der har afgivet følgende erklæring: 

"Da man må gå ud fra, at batteritypen I.M.V.8 er tilstræk-

kelig stor til de 750 hk dieselloko, vil det være naturligst at 

konstruere batteriskabene efter denne type. Såfremt Aalborg-banerne 

Imidlertid fastholder, at de af standardiseringshensyn og uanset 

merudgiften mL foretrække den type batterier - nemlig I.M.V.9 - som 

de nu anvender til banernes dieselloko, vil je-, mene, at batteriska-

bene til Aalborg-banernes nye dieselloko dog mL fremstilles efter den 

større type batterier." 

Jeg kan slutte mig til konsulentens erklæring. 

A/S Frichs, 

Aarhus. 

Afskr.: L, 11Log Ha. 

I 



Direktøren for Tilsynet med 
Privatbanerne, 

Drønninren 15, 

København K. 

.&fd. L Pb-227. 

Anm.: '215 hk op 75o hk Aiesellokomotiver  tll_ulylt.;banerne. 

Som det vil være Dem bekendt opstod der under krigen visse 

vanskeligheder med at ft dødmandsanordningen på enkelte privat

baners diesellokomotiver til Et fungere tilfredsstillende, fordi 

nogle af de interne elementer svigtede og ikke kunne holdes i behørig 

stand. riette foranledigede os til Et foretage en ændring, som, selv-

om den tilfredsstiller ordensreglementets bestemmelser, har givet 

anledning til meningsforskalle med hensyn til arrangementets erfek-

tivitet. 

VI har siden arbejdet videre med denne seg mf-d benblik 

pt at samarbejde de forskellige synspunkter, som er blevE:t fremført, 

og mener nu at ve nået frem til et forslag, der o;',fyler s 'ot 

som Elle tænkelige krav. 

Vi fremsender vedlagt en beskrivelse af arranumentet 

bilagt de nødvendige diagrammer og skal her blot fremstte de tnnker $  

der her frt os Ind på den fores14ede anordning. 

I det oprindelige dødmandsarrangement er hovedvægten for 

systemets pålidelighed lagt pt centrifugalkontakten, en lille hurtig- 

roterende maskine, der drives ved remtrxk fra en af aggregatets 

Fl/CK.-K. 	kopi til Ha og II L. 



- 2 	 11.9.51. 

aksler. evigter eentrieugalkontekten, f.eks. derved et re=en 

springer eller falder af, er sikkerhedsanordningen set ud af 

funktion, og der må i sk fald foretages en manuel menøvre, der 

medfører, at sikkerhedsenerdningen treler i funktion, se snart 

fodpedalen (den såkaldte dødmendspeeel) slippes, evee enten køre-

tøjet er I fremdrift eller står stille. 

Forinden motorføreren imidlertid kan gribe ind, må hans 

opmærksomhee henledes på, at sikkerhedssystemet er trådt ud af 

funktion, eg ellerede her ser vi en af de væsentligste anker imod 

systemet, Idet det ikke lmeeere er automatikken, men en menneskelie 

haneling, der pekreves, og derved Indskyer man et usikkerheesmoment. 

Bede ved privatbanerne og statsbanerne har der =et 

anvendt forskellige måder, hvorved Urer ens opmeerkspehee henledes 

på, at sikkerhedssystemet er i uorden, Idet man I enkelte tilfmlee 

lader eentrifugelkentkten drive saemen med hastighedsviseren, 

seleees at sikkerheessystemet er ude ae funktien, ner den ikke viser, 

eller men har en lempe på fererpleesen, der tændes, s. snert systemet 

fungerer, men går ud, når det er i uorden. 

eieen vi berynete at overveje peolelemet, bar vi ejert en 

række legttsgelser i det praktiske liv ee utllIge gE:nge kmlst2t,t, 

et meldeenerenineen eensee vist fungerer upeklegeliet, 	fercren 

reagerer ikke, or det er vor opfattelse, et det ikke er muliet 

hverken ved beeebestemmelse eller trussel 37i afskedigelse et ophæve 

denne fejlkilde. 

Men den af es I sin tid foretagne melering fjernede vi 

usikkerhedsmomentet, nemlig eentrifugalkentekten oe indrettede 

systemet således, at føreren måtte stille sin "frem - bak" valse på 

hovedkontrolleren i 0-stilling, før han kunne slippe sin dødmandspedal 



_ _ 11.9.51. 3  

uden et risikere, at hele enlæeget gik i st. r,erved opneeee vi, 

et aegregetet ikke kan kere eller i hvert fald ikke sættes i rang, 

uden at sikkerhedsanordningen er i funktion, fordi .."rem 	bak" 

valsen enten me ste i frem, eller i bek-stilling, for at eegreeatet 

kan begyn d e at køre. 7-Jen indvending, der kan rejses imod dette 

system, gtr ud pe, et føreren under kørsel er i stene til at 

sætte sin "frem - bak" valse i 0-stilling og derpe forlede sin plads. 

Et sådant tilfalde er forekommet, idet en fører ville se efter, om 

sandineen virkede, og derfor stillede sin "free - bak" valse i 

0-stilling og kravlede ud pt trinbrættet for at se efter med det 

resultat, at han blev revet ef, og aggregetet fortsette, indtil 

andre fik det standset. 

Vi me altså erkende, at dette system indebærer den risiko, 

at en metorferer udfører en ulovlig menøvre, for hvilken han kan 

straffes (jvf. regler ee bestemmelser for lyntog og .ee-voene), og 

det her været hævdet, et en sedsn haneline var lige st enkel Of 

forsttelig som aneendelse af trækleeser eller gummietrepper, kendt 

fra de første ueførelsesformer. 

Eeroverfor har vi fremfert, et medens det er neturl:gt for 

en fører et blive træt af at stå med armen eller heneen i en be-

stemt stilling, ligesom det oese er naturligt, et han under visse 

givne forheld må foretege notater, som kræver begge hans h'er, 

har det vist sig, at det falder føreren se ntturligt at holde foden 

:ore dødmandspedalen, at han vedbliver at betjene den, selvom sikker-

hedsanordningen er sat ud af funktion, fordi eentrifugelkontekten 

har svigtet. 

Ved studier i udlandet har vi haft lejlighed til at ie etage, 

at dødmandspedeler på aggregater, som har været brugt i lang lang tid, 



og som var af riflet plade, var fuldkomen blankslidte og glatte, 

og alts bar præg af altid et blive benyttet. Der findes alts 

Ingen enlednin.‹? til at bryde sikkerhedsreglementet pgrund af 

trzfthed eller lignende, og det 	vist anses for et specielt 

tilfUde, at føreren skal kikke efter sending, o en wi.je under- 

scgelse af denne sag vi/ sikkert godtgøre, at freren ikke har været 

klar over, et en sdan manipulation, som den har- forEtog, er ens-

betydende med omgkende afsked. 

det fremlagte forslag har vi imidlertid sgt et imødegt, 

s•danne ulovlige og strafbare manøvrer, iet vi S3M supplement til 

det af os foreslAede arrangement påny har medtaget eentrifugl-

kontkten ved et Ira d en tt.) forMn6e-'sen over "frem - bak" 

valsen. Tanken hermed er -::nske enkelt Ft :!".L sik ,!.arhesanorningen 

t,Ll et trw6e i funktion, dersom føn:ren "ulovligt" sætter "frem - bak" 

valsen i 	 undr kørslen. Certrifue .alkonktan vil da 

afbryte, rir hastigheden er ove,. 	km. 

NL.r vi fremsender ovennprvnte forste og sti(2iE rafarerer 

til de lokomotiver, vi har unoer bygning til priva banerne henholds-

vis 375 hk og 7 	hk, er det, fordi vi rf  de ovenfor citerede ?runde 

ikke mener Et L:unne forsvare t levere de nye ::'.ese , lokomdtiver wed 

den hidtil benyttede sikkerhedsanortnin, medens vi, selvoz vort 

forslag opfyler både kontrakternes og ordensreclementets bstemmelser, 

pL "er. anden side finder 	mest korekt at forespørge, orr der ra 

reres side skulle kunne vare noret at indvende derimod. 

ed hilsen 

L/5 



Thomas B. Thrige, 
Odense. 

L.fd. 	Pb-251. 

Ang.: 18 + 6 stk. lelerventilatormotorer type K 9 vertikal, 
vor ordre nr. 67Lroo og 6800 af 2o.2.51. 

På grundlag af erferinger, vi har gjort med k leenlæegene 

i eksisterende dieselvogne, beder vi L•em pntre specifikationen for 

ovennævnte motorer, sLledes at disse med tilhørende shuntregula-

torer beregnes for l000il5oo omdr, pr. min. ved 90 volt drift-

spænding i stedet for son opgivet ved . 5:/90 volt. 

r)e eer i forbinelse med lignende motorer leveret til 

-.).5.B.-vogne er opstået diskussion ang1= , en6e K7,1elufttemperturen, 

kan vi tilfje, at den stipulerede temneratur 3.5' °  C for ovennævnte 

ordrer kan tibeholdes. 

mtidig :sker vi g-rne foretseet Jen ænerine, et moto-

rernes opspændingsflanger feres .eelt runt om motoren, sLledes et 

der dannes en samlet ringformet fod. e4 bolehuller flyttes sA 

meget, et de fi.r en inbyrdes afstand af 90 0 . 

Idet vi håber, at disse forandringer kan foretages uden 

vanskeligheder, beder vi Dem stadfæste teres samtykke og frmsende 

ændret mtlskitse. 
!ed hilsen 

A/S FRICHS 

Ha/OK. 	kopi til II L, 2KN og Ha. 
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Afskrift. 

Thomas B. Thrige 
Odense 

A/S Frichs, 

Aarhus. 

Deres Ref. 

Afd. L ?b-251. 

Vor Ref. 

TK.Hu/SC 
546868/870 

lo. rovember 1951. 

Angaaende 
18 	6 Stk. Kølerventilatormotorer Type K.9, 
vertikal. Deres  0.Nr. 67400 Og 683oo af 2o/2.  

Idet vi henviser til Deres Brev af 5.ds., har vi 

noteret, at de i Henhold til ovennævnte Bestillinger i Ordre 

værende 24 Stk. Kølerventilatormotorer med tilhørende Shuntre-

gulatorer ønskes udført for l000/15oo 0/M ved 90 Volt Driftspænding 

i Stedet for - som angivet i Deres Ordrer, ved 65/90 Volt. 

Vi har endvidere bemærket, at den stipulerede Rum-

temperatur - 35 °  - kan bibeholdes. 

Samtidig har vi noteret, at Motorernes Opspændinsflanger 

Ønskes ændret, saaledes at disse føres helt rundt om Motoren, saa 

der dannes en samlet, ringformet Fod, og at de 	Boltehuller an- 

bringes med en indbyrdes Afstand af 900 . 

Revi-deret Maalskitse skal snarest blive fremsendt. 

Med venlig Hilsen 
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Aktieselskabet Titan, 

Tagansvei 86, 

Købenlqcvn N. 

Lf. 	.71b-2rr . 	14.11.51. 

knr.: banemotor ='"f' 6r;vetbanrne. 

Vi har bemærket, at tandbjulskessen pt ovennævnte bene- 

motor, k. p3299 er g jort mm bredr end 	den tilsvarene motor 

til 	2;k. 12797. :Ja der i begge tilfmlde er anbragt t:n bremse- 

trækstang mellem kørehjul og tandhjulskasse, f- r det vigtigt, at 

melleret her er st stort som ;r:ulict og i hv ert fld ike 

mindre end de 29 mm, der firdes p 	o-•ot(Iren. 

Vi beklager, t vi ikke stks ved motagelsE,, n as tc, g-

ningen var opmærksom pt det 	ryde mU, men da vi ik.?:e ser nogen 

tvingende grund til foranringen, hber vi, e vil kunne reducere 

tandhjulskassens bredde til det oprinelige m(.1 14 mm, oubeder 

os Deres stadfestelse heraf. 

Med hilsen 

AIS F 	1 C 	5 

Ha/C.:4.-K. kopi til Ha og II L. 



Afskrift. 	 Pb-251. 

THOMAS B. THRIGE 
Odense 

' 

A/S Priehs, 

Aarhu s. 

Vor Ref. 

TK.Hu/JC 
546868/870 

• 

Da to 

1. Kovember 

Angaa ende 

18 + 6 Stk. Kølerventilatormotorer Type K.9, 
vertikale. Deres 0.rr. 67400 os 68300.   

Idet vi kommer tilbage til vort Brev af lo. ds., 
skal vi meddele Dem, at der til de i Ordre værende 24 Stk. 
Notorer i Eenhold til vort ovennævnte Ordrenummer allerede 
var fremstillet Flanger svarende til åen oprindelig bestilte 
Udførelse. 

De nævnte Flanger er ikke anvendelige til andre 
Ordrer. Annulleringsomkostningerne for disse Flanger andrager 
ialt Kr. 57,oc. 

Vi beder Dem venligst meddele os, om De er indfcr-
staaet med, at vi fremsender vor Faktura paa Annulleringson-
kostninerne, eller om De herefter ønsker at bibeholde den 
oprindelige Udførelse af Flangen. Af Hensyn til Overholdelse 
af den stipulerede Leveringstid beder vi Dem venligst besvare 
vort :,rev hurtisst muligt. 

Ned venlig Kilsen 
zr.THOMS B. THRIGL 

Afskrift: L, Ha og II L. 



/7° 
Afskrift. 	 Pb.-255. 

A/S TITAr 	 København N 2o. november 1951. 

Afd. L. Pb.255. 

Smm-55873.WW.TL. 

A/S Frichs, 
Afd. L, 
Århus 

Ang.  banemotor AT 65. Privatbanerne. 

Ved besvarelsen af Deres brev af 14.ds. tillader 
vi os at gøre opmærksom på, at den i Deres brev omtalte af-
stand mellem tandhjulskasse og kørehjul ifølge skitse nr. 
12797 ikke måler 39 mm, men kun 37 mm, da midte tandhjulskas-
se og midte tandhjul ikke falder sammen, hvad skitsens mål 
også udviser. 

Til Mk II og Mo 1801- 4o har vi forstærket tandhjuls-
kassens sideplader og samtidig ændret konstruktionen ret væ-

s2ntligt, hvorved tandhjulskassens bredde blev forøget til 
190 mm, mens midte tandhjulskasse blev ligrende. Den frie 
afstand mod kørehjulet blev herved reduceret til 35 ram, hvil-
ket øjensynligt ikke generer for io-vognenes vedkommende, og 
da det er samme type tandhjulskasse, der anvendes til Privat-

banernes motor AT 65, forventer vi, at dette heller ikke vil 
volde vanskeligheder her. 

Med hilsen 

Afskrift: L, II L og Ha. 



Aktieselskabet *Titan, 

Tagensve: &6, 
Kø-, benhavn N. 

Ang.: banemotor JTu, privatbanerne, 
Efstnd 	11r 	ehul o tandhtlskass4-.  

Und=:r henvisning til irs brev 	 o tz- leonsam- 

tale med ingniør ::illendrup skul vi stacfæste, at slvom den 

eksisterende afstand i og for sig giver ndvendig plads for 

brsetra'stnns Entrirwelse, 	eet ike forhind,r5 7  t stzngen 

med tiden kommcr i Lerøring beu,ed hjult -7NF tendhjulsktssen, 

hvilket giver 	iedrin be til støj og sg..aeligt slid. 

Vi er derfor interesseret i at hole Efstsnen s. stor 

som mulirt c 5f€ enhver ir.e strengt nødvend. ig ineskrEenkning Ileraf 

_ undgt5,et, og vi regner med, Et :e vil forbre fcrh1:2et n:,eE7t 

for priwtbEnemotorrne ve, son: c oElte, Et 4nt:re skebelcmen 

for tendn:ulskassen og Cen udvendire filtta:tninTring. 

r:a forandrin;:en ikke vil medføre ulezper met hensyn til 

udskiftelighed eid e4s1sterende motorer, vil 	t:unn..: overføres 

til den w4›,ste srie Fo-vogne. 

Eed hilsen 

L/ 5 YI---ICLS 

Haf.riK.-K. kopi til EIZ. N, II L og Ha. 
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Vognfabrikken ¶d a 1=./3, 

Randerr:. 

Lfd. IV. 	: 

!„..aLLL_NLII.:21=ti1  T7'50 hk ,7 , riv.;=, tbanelkonc-tiy,,, r.  

I til ,,, autning til vor bestilling af 29.f.m.. fresender 

vi hermed vor tening nr. 3o1 L-5.121 a visende ot ,ar småændringer 

ved maskinrumFvinduerne I fcrhold tl vor oprindelige bestillinw-

tegning nr. 301 L-.1 .‘1. Ændringerne findes mærket med rødt, og 

v4 beder 	venlr.st udføre vinduerne efter den nye tegning. 

An'gåeh.e fcr5:rpladsvinuern f'remener vi tegning 3o1 L-

5.111 a, hvorLå er tilføjet stykIstepositionerne 7, 8, 9 og lo 

forhold til den oprindelige bestillingstgning nr. 3:.J1 L-5.111. 

V 4  beder 1en lireledes udføre disse vinduer efter den nye 

tegning og udbeder os samtidig opgivet den heraf flgende merpris 

for vindueYme. 

Med hilsen 

A/S FRICF.: S 

! ..i - ..14 1,5E ,01AVN, h.l.:::-..'1: -  f., , t • V 	I  

1:..r. Ctr:TRAt !!<4 	 1 
1,',F4OR 	,e ,IS 	 I 

1 

na/GK. 



Afskrift. 	 1 -0-271. 

Vognfabrikken 3candia 4/3 

3anöer, den 13. bleceer 

4/3 Frichs, 
Aarhus. 

vinduer til 75o HK Privatbanelokomotiver.  

:det vi anerkender modtagelsen af jeres skriv..J1se af 6.ds., 
ref. afd. IV og de os dermed tilsendte tegninger nr. 3o1 1-5.121 a 
og 3o1 L-5.111 a, bekræfter vi, at vinduerne skal blive udført efter 
disse tegninger i stedet for efter de oprindelige tilsendte. 

Til brug for værkstedet udbeder vi os gerne 2!derligere 3 
eksemplarer af hver af tegningerne eller en transparent kopi af hver. 

.erprisen for pos. 7, 	9 og lo pa sidstnævnte tegning skal 
vi snarest opgive Dem. 

,IrbdiEst 

4fskr.: L 	II L. 



Voenn,4trikken Scandiu. 

Randers. 

Afd. I Pb-271. 	19.12.51. 

25o hk zrivatbuneloo -  

Jnder nenvienirw: til _:=eren ekrivlse af 13.Os. freeries 
'.erved 3 kopier af hver 	teeningerne; 

ketalrnme for vinduer i maskir.ru:n. 
3o1L-5.111b: =etalramcle fer sidevinduer 	rgrerlAads. 

.,idetnwvnte teir € har f4et inoek b,efter at pos. 5 er 
rettet frrJi glas til elintsikkert glas, idet vi nerve d eddtager den i 
.:‹eres skrivelse af 4.ds. angivne pris. kr . 39,50 mere pr. stk. 

V1 imødezer løvrigt snarest merprisen for de i sidste afsnit 
af :;eres brev af 13.de. angivne pos. 7, 	9 oc lo pa te,s;nin 

1ed hi1Ben 
A72 F r_ 1 C n 

7. 
• 
	Kopi til I, - II L - II L - IV. 



Afskrift, 	 Pb- 271. 

Voc:nfabrikken Scandia 

A, = 
Randers, den 22. decemer 1951. 

FriChs, 
karhus. 

Vedr. 75o 112:Privatbaneloko - vinduer.  

I besiddelse af Deres skrivelse af 19.ds. l ref. afd 
L Pb-271 takker vi for de os dermed tilsendte ekstra kopier af vindues-
r=e-tegningerne. 

Vi har noteret os, at førerpladsvinduerne skal have 
splintsikkert glas mod en mer _ris af kr. 39,5o 	stk.• 

samtidig gcr vi for en ordens skyld op=ksom pd, at 
at de til Statsbanernes vogne fremstillede vindllesra=ler af den- 
ne tye forsynes med et hjcrnestyk.ke som vist som pos.4. _ 

0/ 	vedlagte tegning nr. IL 174 A. 

Vi gr ud fra, at en lignende udfrelse vil 
krævet i dette tilfælde, og iradeser gerne lieres udtagelser 
hertil, hvorefter vi skal afgive en Bamlet mer -pris for de dele, 
som er kommettil, siden det o . .rindelige tilbud blev givet. 

121- bødiest 

afskrift til L, IIL. 



Vognfabrikken _can&a 

anders. 

tig.: 75o hk nriwtbaneloko 	førerrumsinduer. 

Idet vi herved stedfæster modtagelsen Er Deres skrivelse 

af 22.ds. meddeles, Et de bestilte 36 stk. v 4 n uer efter tegning 

3o1 L-5.111 b ifølge telefonsamtale med ingeniør Thisen I gå.r ønskes 

udført ned de på :Jeres terning 1 B 174 L som pos. 4 viste hjørne-

stykker, der vil blive iDført vor tegning som pos. 11. 

Vi imødeser -nerefter snarest merprisen for pos. 7 - 11. 

Vi har bemærket, Et vinduesrammens indvendige rundinger 

på tegning 1 B 174 A er angivet til F, = 5o, og gør i forb indelse 

hermed opmærksom på, et vi på tegning 3d L-5.ilI b har opgvet 

= 47 mm. Vi her ikke noret imod, at rundingen ures o mm, 

men beder os blot meddelt, hvilket mil der benyttes, idet vor teg-

ning ved en ændring af rundingen må rettes ogs for pos. 3T  ved-

kommende (afkortes 6 mm), ligesom en allerede udført glestegning 

også må ændres. 

Når vi har modtaget Deres bemærkninger til ovennævnte, 

vil ny kopi af tegning 3o1 L-5.111 med Indeks e blive fremsendt. 

Med hilsen 

/,./3 FRIC1-i 

II L. 



Afskrift. 	 Pb-282 

Direktøren ved 
Tilsynet med Privatbanerne 	 Journ.Nr. F.S./U.7. 
København K. d. 7. januar 1.952. 	 PH .- 
Y. 

An. 750 hk diesellokomotiver.  

I anledning af det ærede firmas skrivelse af 29. december 

1951 - Afd. L ?b 282 - skal jeg meddele, at sagen har været drøftet 

med tilsynets maskintekniske konsulent, og man må foretrække, at 

trykluftbeholdere m.m. anbringes under lokomotivet. Der er fra 

tilsynets side intet at bemærke til den forøgede hjulafstand, som 

for Hillerød-Frederiksværk-E.undested og Odsherreds jernbaner ikke 

volder vanskelighed. 

Det er mig ikke bekendt, hvorledes de øvrige baner, der 

skal have store lokomotiver stiller sig til spørEsmlet. 

P. Earb:)e 

A/S Frichs, 

Aarhus. 

Afskr.: L 1  II L og Ha. 
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	 Afskrift. 	 Pb.-273. 

DIREKTØREN 
VED 

TILSYNET MED PRIVATBANERNE 
	

Journ. 1\r. F.E./U,7. 

København K., d. 7. januar 1952. 

PK.- 

L.n.,52.1_121j2k_u_15cI.J2k_diesellokomotiver til rJrivetbenerne. 

Under henvisning til det ærede firmas skrivelser af 

1 7. og 22.december 1951 - Afd. L Pb 27o og 273 - angående Deres 

forslag til ændring af dødmandsanordningen til de nye diesel-

lokomotiver skal jeg meddele, at sagen, som det vil være Dem 

bekendt gennem civilingeniør Floor, har været drøftet mellem 

ingeniøren, konsulenten og de maskintekniske konsulenter for 

Odsherredsbanen og Vemb-Lemvig-T'hyborøn jernbane, forhenværende 

overmaskiningeniør L. Sørensen og for ,,,sjællardsne jernb a ne 

afdelingsingeniør lieng. 

Gennemførelsen af det nye sys1.;e11. for dr'dmancsanord-

ningen rk. de 	hk diesellokomotiver betinger et tidsrelæ, 

ledes som det er .rorlangt anvendt i kontr akten fcr de 75c hk 

diesellokomotiver, og jeg gk,r ud fra, Et et sLdart tisrelc. og- 

vil -!-1ve leveret p  de sEit diesellokomotiver. 

Den tidligere omtalte mangel ved systemet under  raere-

ringen vil herefter kunne imødegås ved anbringelsen F,f en almin-

delig trykknap i venstre side af førerhuset sLledes, at motor-

føreren kan nå, når han skal holde udkig fra venstre side, at 

komme cv-r fra fodpedalen i højre side og trykke pL trykknappen, 

således at dieselmotoren holdes igang takket være't \ tidsrelæets 

tilstedeværelse. 

Ved telefonsamtale med direktør Kuhlman den 4.ds. har 

han tiltrådt det nye system ned den fores1Lede trykknap, og jeg 

Afskrift: L, II L, Ha og E1>1Z. 
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vil herefter mene, at o g så Randers-Hadsundbanen vil gå ind for 

dette Eystem. 

Tilbace bliver s4 Lollandske baner og ds-ing Her-

reders jernbane - sidstnævnte har ciVilingeniør Floor lovet at 

tale med og gøre bekendt med den nu ændrede udførelsesform, og 

jeg skal forsi, at firmaet underretter Lollandske baner om, 

hvordan stillingen nu foreligger for de øvrige baners vedkom-

mende. 

For tilsynets vedkommende mener jeg at kunne anbefale 

det nye systems anvendelse p. alle lokomotiver og sledf>s 

at kileremmen til cehtrifugalkontakten erstattes Led et kæde- __ 

træk, jfr. skrivelsen fra Lollandske baner, 

at de 375 hk diesellokomotiver forsynes mer et ticrsrelæ og 

at der anbringes trykknapper i venstre side af førerhusene, 

sLledes at føreren en kort tid kan forlade fodpedalen. 

hoc. 

Frichs, 

Aarhus. 



Afskrift. 	 Pb-284. 

Vognfabrikken Scandia 	 Randers, den 7. januar 1952. 
Aktieselskab 

SA/GD 

A/S Frichs, 
karhus. 

Vedr. 7 o HK  •rivatbane-loko førerrumsvinduer. 

I besvarelse af Deres skrivelse af 5.ds., ref. afd. L 
Pb-284, meddeles, at vi vil foretrække en indvendig rundingsradius 
på 50 mm, således at der kan bruges samme værktøj som til delte 
vinduer. 

Vi beder Dem derfor rette tegning 301 L-5.111 og sende os 
nye kopier til brug for værkstedet. Merprisen skal vi snarest komme 
tilbage til. 

Ærbødigst 

Afskr.: L og II L. 
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Anvendelse af ru1lele5efedt til jernbsnebrug. 

Efter dc,  udtalelser, er er 'faldet frs henholdsv 4 stats-

bnerriss og :3..K.r.s sie med hensyn til nødvendigheden af nt anvende 

secielle fedtsorter i lejerne i akselkasserne, træffes intil 

videre følr.:en5.a 1,1e:temmelse: 

rP4T 
J.,11 rullelejer i kselkasser til alt jernbanemateriel. 

(Mo l  Hm, privatbanelokomotiver) anvendes kun rullelejefedt åf kvali-

tet ,S.K.F. 1. 5Lfret det forn0ne kvantum ikke kan skaffes; må 

S.K.F.s herværende repræsentant ,4 ve anvisning på, -  hvilken kvalitet :  

vi-dereft€r må anvende, og h..a.vc -  lejlighed til et se. dette'rulle: -  

lejefedt, inden det bliver benyttet. 

f11 elektriske maskiner til jernbanebrug, generatorer-

banemotorr, ventilatormoto= L nve .:Idos kun-ruIlelejefedt it 

kvalitt 

tninr.erne an_ves tydel, igt freahet fedtkvalitet. 

Pås'asinet 	 =sorg for, at tnderne =kes tydeligt 

ned kvalitf.,t 	crren=er. Dr bør ikke hjemkøbes nere, end der 

	

- 	 eak4,1t orrenuwer. 

	

r 	. 

ZY1.;r7/ 

"2 L - All 

Ar.J. L, II 1.21 IV, V og V-,..r) 



Direktøren ved Tilsynet med 
Privatbanerne, 

Grønningen 15, 

1745benhavn r. 

F.2./7.7. 	 Tb-2 82. 

Ang.: 7', o hk diesell=motiver. 

Under henvisning til slutningsbemærkningen 1 Deres 

skrivelse af 7.ds. vedrørende spørgsmiet om den forøgede hjulstand 

p. 75 hk diesellokomotiver fremsenier vi til orientering afskrifter 

af de fra de respetive bener inløbne besvarelser. 

V1 kan hertil føje, at Vemb-lpemvig-Thyborzn Jernbane tele-

fonisk har oplyst, at deres drejeskive er12,2 m, og at man heller 

ikke der kan se, at der skulle were noget til hinder for den for-

øgede hjulstand, men man er iøvrigt in d stillet p at fY,lge de 

Øvrige baners stilling til omhandlede spørgsmU. 

.i4ed hilsen 

i/5..; 	F E I 

Fl/GK.-K. 	kopi til II L og Ha. 



Vognfabrikken Scsndia k/2, 
1-,anders. 

fd. L Pb291. 

A. . 7o hk rivFtbaneloko 	førerrumsvinduer. 

Under henvisninE tileres skrivelse af 7.s. og i fort-

sættelse af slutbe=kningen i vort brev af 5.s. :Pb-284) frem-

sendes hermed 3 kopier Er tegning 3o1 L-5.111 C: Metslramme for 

sidevinduer p før:rplc, ef hvilke vi pL den ene kopi med rød 

msrkering har mærket de mtl, der er ærl. , t i forhold til teningen 

med indeks b. 

Vi imødeser hcrefter :eres merpris for pos. 7 - 11, således 

sDlsit tidligere aftalt. 

Med hilsen 

F' 

 

F. I C 

W/GK. 	II L. 



4,7 	i".„ 	• 

Lfskrift.  
Pb-289. 

AETILSELSI:LBET TirrkW 

København N lc. januar 1952 

Afd.!..-Pb-283-289 

Emm. - 55873 - i'vW/Js 

A/S Frichs 
Afd. L. 

Aw, 75o EK. trivatbanelokomotiver. leverinrsprer_ram.  

Vi ser os nu i stand til at kunne komplettere de ud-
talelser, der fandt sted på mødet på vor fabrik d.28. september 
f.å. og kan herved besvare Deres breve af 32..f.m. og 7. ds. med 
anivelse af nærmere leveringsterminer for såvel dynamoer som 
banemotorer til ovennævnte lokomotiver. 

Som meddelt på ovennævnte møde kunde vi på daværende 
tidspunkt allerede se, at der vilde indtræffe en forsinkelse i 
leveringen af maskinerne, idet vi var blevet adviseret om en sand-
synlig forsinkelse i materi&leleverancen, på dette tidspunkt af 
ukendt varighed. Det drejede sig i første række om magiletstels-
materialerne, af hvilke den del, der h.5rer til dynamoerne, nu er 
leveret; vi er for længst gået i gang med fremstillingen af magnet-
stellene til dynamoerne, nen til trods for at vi har gjort os al 
mulig umage for at afkorte forsinkelsen, har vi ikke kunnet bort-
eliminere den, og vort lovori=7:ro:ram vil derfor fordynamoernes 
vedkommende blive følende: 

2 sr.-3t d. 1.april 1552 
2 - 	1.maj 
2 - - 1.juni 
2 - - 15.uni 
2 - - 1.juli 
2 - 	1.aurust 	- e 
2 - - 15.august - 
2 - - 1.setnber- 
2 - - 15.se .otem-Jer 1952 

For banemotorerne gælder, at magnetstelsmaterialerne er 
afsendt fra værket d. 29. december f.&.. os forventes at v=e her 
på vor fabrik medio januar. Som tidligere nævnt i vort brev af 
5. oktober f.å. forelå der tilsagn om levering af akselmateriale 
i indeværende måned, men der foreligger endnu intet, om værket kan 
holde 5.stte løfte. 	n:.er forudsætning af, at denne terrin holdes, 
kan vi levere banemotorerne som følger: 

2 stk. d. 1.maj 1952 
2 - 	15.maj 	- 

og derefter 8 stk. pr . rined, dog kun 4 stk. i juli af hensyn til 
sommerferien. 

Afskr.: L, II L, EKN, Ha, V. 



An -'. 75o 	rivatbanelokomotiver, leverinssprogram.  

Vi vil dog tillade os at gøre opmærksom på endnu en 
kilde til forsinkelse, som muligvis kan forpurre ovennævnte 
leveringsprogram. Det stålgods, som vi modtager fra Dem til vore 
banemaskiner, viser sig Itrke at vare af så god kvalitet, som Deres 
gods ellers plejer at være. Vi påbegyndte sidste måned bearbejd-
ningen af k=mutatornavene til 75o HK lokomotivets banemotorer, 
ialt 36 stk.; heraf har vi måttet returnere godt 3o stk. til Dem 
for udbedring af støbefejl. Vi tog da det tilsvarende gods til 
AT65 No. 1821-4o, der er identisk med godset til privatbanernes 
L265, for i stedet at anvende dette; af disse 48 stk, har vi på 
nuværende tidspunkt måttet kassere 34 stk, som vi stiller til 
Deres rådighed for udbedriw,-. Hermed er muliEheden for frem-
stilling af kommutaterer til AT65 bortfaldet. Vi får på denne 
måde en del ekstra udgifter og vor løbende fabrikation lider et 
alvorligt afbræk, som meget vel kan komme til at influere på 
på leveringstiderne. Ln stor del af ankernavene til No 18o1-2o 
-H o,45 har vi møjsommeligt måttet hugge fri for sand, før end 
de kunde bearbejdes, Vi beder Dem venligst tage dette spørgsmål 
op med Deres støberi. 

Som det er meddelt Dem Dr. telefon, er de første tand-
hjul til 75o HK lokomotiverne ankommet, o vi skal omrzående af-
sende dem til T?-skland for påpresning. VI regner ned at 1 :iseman 
har færdigleveret tandhjulene inden udgangen af februar. 

Med hilsen. 



4/.-; Titan, 

envej 86, 

København 2. 

Afd. L. 
Pb-296. 14.1.52. 

fled Deres brev af le.ds., - m vi først modtog her 

den12., meMeler 1-}e os, at leveringstiderne or de eloktrl 

maSkiner 	r oz  b—lemotorer msm. . Ikke kln ovzrholes, 

og ut De endog mod visse forbehe'.d først ~er ned at kunne på. 

begymle leverint,en af dynamoerne den I. april oz ~mertorerne 

den 1. naj a &w, svarende til en forsinkfJlse på 3 1/2 respetivo 

112 mned. 

vet anfører De, at De allerede på det møde, der 

fandt ttA.A hos Don den 26. sr.Ttenber f.å., havde kvnnet forudse 

og derfor havde underrettet os om, at der ville indtrwrre en så. 

dan forsinkelse, og afslutter eros oplysnint-er 121wl løvrtt et 

rl.z; rede for Lrzagerne t11 rorsinkalsrno med medf:lelelse er, at 

Do har måttet kassere en del ar det stklgeds, De har not herfra 

og derfor må forbeholde Dem yderligere rersInkelse af den grund. 

Da vi modtog det at Den kasserede stålgods, blev vi 

neget forbavset over, at det returnerede gods var blevet ~tot 

med betegnelsen kasseret, men 1 steaot for at spilde tiden med 

en diskussion om dette spørgsmål, besluttede vi OS til at foretage 

ri/Le. 	Kopi til L, II 1. 1  EKi , Harsløf og V. 



14.1. 52» 

normal reparation a: de konstaterede p~slteter og tilbaccleve,. 

rede hele sendingen efter 3 dagen forlb og forventer dermed 

tilstrz*kelig effektivt et have godtgjort, at efterbehandlingen 

nt sådanne porøsitete ikke berettiger til omtale 1 forbiiL ae  

den forlwnelso af leveringstiden, som De nu fører frem» 

Xår vi crer om, at vi under mødet hos Dem den 22 , » 

september f*å» og gentszet i k1vcl herfra af lo. oktober hIlr 

gjort r.)e• opmrksom pt, at dot drejer sig om en seg at stor betyd-

ning for privatbanerne, oj et, det derfor- "er ab-so/ut nødvondigt 

tor os . 15,4:121,1ptirt sorl rxligmt  et underrette bw_lurne om en eventuel 

forsinkelse, hvorfor vi må bade Dem on -i løbet ar lan kortest 

muP.ra  at komme tilbage hertil o i Deres o>/ysnincer under. 

rette os om alle nødvendige data, os hvilke foranstaltnincr 

der er blevet gjort oc vil 'kunne Cres fra Pores side for at gøre 

forsinke/sen så lille sem mulig" må De kunne forstå, at Pores 

redegørelse i brev uf lo.d3. 1  ca. 1 nåned efter at det tite 

maskiner skulle have limrt leveret, ikke kan tillEges rot megen 

og at Dz: helt un,41Mer at sive os de "nødvendige data" 

naturligVis omfattende bestiilincsdata, leveringsudsigter, hwzd 

4er er e2ort for at fremtvine svigtende matcrialeleverancer etc», 

og i stect ofrer en halv side pt: un udførlig redegørelse om 

porøsiteter 1 vort' stålstøbegods, som vi har kunnet brinee 

verden p,PÅ. 3 dage, gør det Ikke bedre, snarere tvmrt imod» 

Vi kan til Deres orientorinz oplyse, at N ,1. strak.., hz 

underrettet direktøren ved .Tilsynct med Privatbanerne omd hos 

DC2 opstL'ede forsinkelse, og må som allerede telefonisk meddelt 

Dem forberede Yen, på alvorlige konsekvenser» 

ntl, hilsen 
4/43 FRICRCi 



Overenskomstmæssige leveringstider for de 9 750 hk diesellokomotiver* 

vogn nr. 1 1.5.52 

2 15.5.52 

st ti 3 1.6.52 

ti ti  4 15.6.52 

fi  5 1.7.52 

6 15.7.52 

ti ft 7 1.8.52 
tf 8 15.8.52 

ft f  9 1.9.52 

Overenskomstmæssige leveringstider for de 6 375 hk diesellokomotiver: 

vogn nr. 1 15.9.52 

ti It 2 1.1o.52' 

f 1 ?I  3 15.10.52 

rt 

fl 

I, 

ti  

4 

5 

1.11.52 

15.11.52 
It ti 6 1.12.52 



i)./5 Titan, 

Tacensvej 36, 

København 1, 

Atd. L. 
Pb. 297. 14.1,52. 

Idet vi henviser til vet brev 	7 s., hvori vi 

fster en teloronartalo no Døm om videre ekzpodition ar tand 

hjulene til hjul tIvranaøren, umllaer vl ikke at cøre cpnark. 

som 4.-t vi 0,,>,..rai 	 47,1; v2c, hvorledes det går, cg 

at hjul=tleveruren har ddelt c's, at den komplette levering 

af hjul ttone ikke kan prsteres før samtl 

liccer. 

VI meL aerror bede rfem emeåenU meddele os, hvornår 

levering 'af tandhjulene kan rinde sted samt over ror tanklhjls.. 

levcrandren gr opmrksoc pt, at hjulsttene Skulle have vmret 

her å abrIkken ved udgancen ar denne mned, o£ at den forsinkelse, 

der opstår, skyide, at ta...-IcIlijtlene arldnu ikke er 12~et. 

Ked hilsen 

A/$ F R I C H Z; 

Fl/LC. 	 Kopi til 1.37 II L, EKN, Barsl« og V. 



Afskrift. 
Pb -291. 

 

VOGNFABRI= SCAYDIA A/S 

Randers, den 15. januar 1952. 
PT/EB 

A/S Friehs, 
Aarhus. 

Ang.: 75o HK privatbaneloko førerrumsvinduer  

Som svar på Deres skrivelse af lo.ds. (- ref. Pb-291) 
kan vi meddele, at merprisen for pos. 7-11 tegn. 3o1 L-5.111 C 
bliver kr. 49 pr. vindue. 

/Erbødigst 

Afskri.: L, II 1,, IX og Ha. 



Lfskrift._ 	 Pb-297. 

AKTISSELW:ArT TITAN 

Knenhavn N 15. 1. 1952 

Afd. L. - Pb 2?7 

smm 55875 7•VsTs 

A/S Frichs 
Afd. L. 

An. 75o hX ieaellokomotiv, leveriw af tandhjul.  

Som ior-eløbigt svar p. eres brev r:eddeler vi, at vi har 
bedt "iceman fre=mme med ri:'ja otlysninger om leveringsterminerne 
for alle de tandhjul, som vi har i ordre til Deres dieselvogne, idet 
vi samtidig under henvisnin til telafonsairt&la med hr. ing. Floor 
d. 15.ds. indt=gene har henstillet til ';.iseman Et fremme leveran-
cerne så meget, som det overhovedet er muligt. 

Som forelbig meddelelse stsdft.ster vi, et 6 stk. tandhjul 
til 750 HK lokomotiverne er ankommet her, og at yderligere 6 stk. 
forlrengst er afsendt fra England og ventes her i de nærmeste dage, samt 
at af de resterende 24 hjul regner V:iseman med at afsende 12 stk. 
eventuelt alle 24 stk. medio januar. 

Vi skal komme tilbage hertil, når vi har modtaget nøjere 
oplysninger fra Viseman. 

Yed hilsen 

Afskr.: L, II L, IV, V, Ea og SKY. 



.'rhomas 

Odense. 

Pbv. 298. 
	 17.1952. 

0/e 

Idet vi refererer til tele:onzamtaler mod Deres ingen.ipr 

Runlogaard ang4ende ovennumnte notarer, vor bestilhi. nr» 6 4;400 

af 2o.24 51, skal vi herved meddele, at noten 1 den konleke aksol~ 

ende ønskes fraset parallelt mod aksIens eenterlinie SOM vist på 

hoslazte Skit nr. 5691. 

De to akelonder pL henholdsvis kaGpreascr og motor 

bliver derned nøjagtig ene, hvilkr2t må anses £or at vire ,slen 

korrekte udførelse. 

Som meddelt i dog pr. toleeon er vi blevet opmmrksom 

på et andet forhold, SOM vi beder Dem tar,o stillinc til» Ilot» 

rorne er, som tialicere, ønsket uført 1 ventileret beekyttet 

fn.e,1 o med nedadvondenas åbniner. 1.)Isse motorer skal imidlertid 

1 nos,:::trzlne til tidligere namtores på cuivet inaskinrummet c) 

placeres i et hjørne af !etto, således at dot vil =e mulit at .  

f:orne t'et inderste kommutatordksel for eftersyn og ildkiftnin 

kul. Det or os magtpåligcende at få mndret dette forhold, og 

vi kunne tmnko os at motorerne blev forsynet ned et åbent loje.. 

Skjold, DOM så blev dkkot af oi an halvrund Sk-ern, :ler blev 

HaiLe. 	Kopi til L, II L, LKN og H. 



Alg■ 	 17.1.52. 

p=44skrut c>verterc-,, 

Vi beer Do= vonit t:rens2tto ".76r2lu4, til on ombyr. 

de:r itzs..-.1- .o•:.=.7wr vort ørte=1 o1 ovrrçt , 

Ulscm 



Aktieselskabet Titan, 

7agensvej 86, 
Kffibehhavn N. 

	

kfd. L Pb-299. 	17.1.52. 

A .: bane2tgLy_ier 	 baneloko. 

Idet vi kommer tilbage til Deres mundtligt fremsatte 

ønske om at forøge godstykkelsen i agnetstellet på ovennwvnte 

motorer, skal vi udtale, at pladsforholdene omkring banemotorerne 

i bogien er udnyttet s4 stmrkt, at det bliver nødvendigt at. hve 

motoren i nx.seophaangningen så =eget, at dens laveste punkt stadig 

ligger 197 mm over skinnen. Deres forslag om,at forminske mlet 

på hulrummet 1 nwsen, således at anlmgsfladen for gummiklodsen 

sænkes, og motoren derved haves, kan vi godkende dog =ed det forbe-

hold, at de 2 skLlformede anlmgsflader for fa5 . tspndingsboltene 

fræses tilsvarende dybere, sUedes at boltne kan anvendes uforandret. 

ked hilsen 

4/5 F R I C 

Ha/U.-K. kopi til SKN, II L og Ha. 
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TELEFONER: 
- 	• • CENTRAL 1C04. 4306 & 7094 
- 

KCEENHAVN K. 
PDjZM. r.A2.J.L 4 

  

POSTIRC.;KONTO 
2005 

HSK/ TE. 

r....4 	r 

arhus 

Idet vi ko=r t±2iage iJ Der.-es ordre 

nr. 73ooaf 51.12 pa i.son trappes1:::..ner, skal vi 

me d dele :Jen, hvad fabrken El7r 4 ver 

recard te. 	 1.7e 	say, to 
r.ontlz.  vith 	 vill neofssitte ,17 -ttin£ 
an :Lnsufficient number of holes in the treads to ensi. -,re 
a soun2. fJ_Linc, 13Te encioL=.-e R rollch sketcl.: show::.n£: 

yo--rettt.!-ements. 	 you- 	- — 
ses tne dfstance of the 	io.e ror 	end 
tread vil nean the encis 	-se loose, uniese F-one 
eh'r me -tho ,.5.; of 

Venlist rvnr 	er.. 

Yed 
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Fortenelae over 

75o hk  -nrivatbanelokomotiver. 

o.1 	2 ikke h..! mkomne dele op materialer 

Genstand Leverandør 
Oprindelig lovet 
leveringstermin 

lomme.~.~.1;fflaMiodsWP 

Seneste tilsagn 
om levering 

Cverbygning 

Scandia 1.3.52 1. 3. 52 vinduer 

Bogier 

Ruhr Stahl november 1951 
6 sæt 

drivhjulszet 

lgsbehjulsmt # 	) ca. 15.2.52 

akselkasser S.X.P. december 1951 ca. 25.1.52 

Beholdere m.m. 

N.7:•T• januar 1952 i slutn. af  febr. 

et 

alumin.plade 

kobberplade 

Bremseudrustnin  

Xnorr-dele 

kompressormotorer Thrige 

Harald V.Lassen oktober 1951 

Thr:ei e 

Titan 

Exide 

vent ilatormotorer 

Elektrisk udstyr  

apparater 

dynamoer 

banemotorer 

batterier 

januar 10 2 

anuar 1952 

december 1951 

efterår 1951 

efterår 1951 

februar 2.952 

ca. 15.2.52 

5 stk. 15.2.52 
5 	luge sen. 
5 " lo dage 

derefter 
3 	lo dage 

derefter 

5 stk.medio marts 
5 	hver lo.dag 

ca. 15.2.52 

begyndende 
1.4.52 

begyndende 
1.5.52 

ca. 15.2.52 



sept. 1951 

okt. 1951 

dec. 195. 

nav. 1951 

Deutsche Edel- beg. maj 1951 
stahlw. 
nenfabr, Alfin. 
gen 

Genstand 

Dieselmotorer, 

krumtapaksler 

hovedle jepander 

krumtappander 

kgslevandspaimper 
m, motor 

ladeblæsere 

knastaksler 

LeYeranÅr  

Glacier 

Glyeo 

Trium 

Brown Boveri 

Moss Gear 

2 stk. jan.52 
derefter 5 stk, 
pr. måned 

febr.52 (7) 

31.1.52 

4 stk. 25.1.52 
derefter 4 stk. 
hver lo. dag 

2 stk. febr.52 
derefter lo stk. 
pr . måned 

12 stk. marts 52 
10 " april 52 

Oprindelig lovet Seneste tilsagn 
leyerlinrstp.rm;n onl,levering  



Afskrift. 	 Pb-316. 

VOGNFABRIKKEN SCANDIA A/S 	Randers, den 25. januar 1952. 

SA/EH. 

A/S Frichs, 

Aarhus. 

Ang. loko- til Privatbaner.  

Under henvisning til telefonsamtale d.d. med herr 

ingeniør Floor fremsender vi hoslagt tegningerne 21o76 A og 

3o578 H, visende instillelige førerrumsstole til henholds-

vis lyntog og skinnebusser. 

Såfremt De er interesseret i tilbud, imødeser vi 

gerne nærmere herom. 

Ærbødigst 

Afskrift: L, II L og Ha. 



Afskrift. 	 Pb-2 99 

Aktieselskabet Titan 	 København N 26. januar 1952 

Deres Ref.: afd. L - Pb-299 

Vor Ref.: 	Smme-55873--WW.-THa 

A/S Friehs, 
Afd. L, 

Aarhu s. 

A . banemotorer AT 2 til 7 HK •rivatbanelokomotiver. 

Hoslagt fremsendes den endelige skitse rir, 23719 på 
banemotorerne AT 32, hvoraf det vil fremgå, at hulningen i næsen 
til gummiklodserne er gjort lavere, således at motorens frie højde, 
197 mm, bibeholdes trods den forøgede godstykkelse i. magnetstellets 
nederste åg. 

Efter Deres ønske fræses fastspændingsboltenes skål-
formede hulning på næsens overside tilsvarende dybere, således at 
boltelængden ikke behøver at ændres. 

Vi beder Dem venligst meddele os hvor langt kablerne 
skal være udenfor motorstellet. 

Med hilsen 

Afskr.: L, II L og Ha. 



Siemens Stærkstrøm A/3, 
Blegdamsvej 124, 
København 

Afd. L Pb-32o. 	29.1.52. 

Som omtalt mundtligt for Dem påtænker vi at sete frem-

skaffet en bedre transmission til centrifugelkontekterne på vore 

diesellokomotiver og vogne end det hidtil anvendte remtræk, der 

har vist sig temmelig upålideligt, og som kræver uforholdsmæssig 

megen vedligeholdelse smrlig om vinteren. 

Vi har tænkt os muligheden af at indføre kadetrak og 

fremsender hoslagt tegning nr. 301 L-22.120, hvorpå vi har antydet 

placeringen og ophængningsmåden for centrifugalanordnineen på en 

3-akslet bogie bestemt for lokomotiver til privatbanerne. Trkket 

kan kun ske fra den midterste aksel, da banemotorerne optager 

pladsen på de 2 drivaksler. 

Vi beder TJem meddele os, for det første Om Le mener, der 

vil vare vundet noget i driftssikkerhed ved indførelse af kadetrak, 

dernæst Deres forslag til udførelsen af et sådant kadetrak med 

ophangningsanordning, dimensionering af hjul og kade t  afskarmning 

(som må /..c1T1It meget solidt udført af hensyn til sne) samt pris og 

leveringstid, idet vi løvrigt stiller Dem fuldstændig frit med 

hensyn til arrangementet. 

Da tiden for færdiggørelse af de første lokomotiver narmer 

Ra/GK. kopi til EKN, II L, Ha og IV. 



- 2 - 	 29.1.52. 

sig t  beder vi Dem gå i gang med sacen snarest muligt. Vi vedlagger 

/. 	desuden tegning nr. 301 L-8.55o, der viser bogiens midterparti. 

Eed hilsen 

AIS FtlICHS 



2 2 , 	 Afskrift.. 	 Pb.321, 

A/S TITAN København N 29. januar 1952 

Afd. L. Pb 297 
Smm. 55873 ww/JS 

A/S Frichs 
4fd. L 
Århus 

AnE. Tandhlul til 75o HK Drivatbanelokomotiver.  

Der foreligger nu endelig meddelelse om leveringen af 
ovennævnte tandhjul. 

12 stk, befandt sig i Danmark og er forlmgst afsendt 
til Deres tyske leverandør. 

24 stk, er meldt klar til afsendelse fra England og 
bliver sendt direkte til Tyskland, hvorefter hele leverancen er 
afsluttet. 

Med hilsen 

Afskr.: L, Ha, II L, IV. 



Afskrift. 	 Pb- 

Siemens Stærkstrøm A/S 	 København, d. l' februar 1952. 

A/S FRI CES, 

Aarhus. 

Deres Ref. Afd. L Pb 32o Deres Skrivelse af: 29/1-1952. 

Vor Ref.: E 51/AC 

Vedrører: Centrifugalkontaktorer.  

I anledning af Deres ovennævnte skrivelse og tilsendte tegninger 
har vi her paa værkstedet drøftet muligheden for indførelse af 
kædetræk i stedet for kileremtrak af centrifugalkontaktoren. 

Da vi jo ikke herfra har lejlighed til ad praktisk vej at fas 
erfaringer i driften af disse, maa vi sige, at det ligger uden 
for vore rammer at kunne give read i denne sag. Efter vor mening 
skulle sagen kunne løses ved et dobbelt kileremtrak, men selv- - 
følgelig vil et kædetræk nok være det sikreste. Da vi ikke herfra 
af tegningerne kan forme og fastgøre den da nødvendige støvtætte 
kædekasse, og da der ligeledes antagelig først maa gøres forsøg med 
anbringelsen af en saadan paa stedet, da der jo er bevægelser 
mellem drivaksel og skærm eller i forhold til centrifugalordningen, 
mener vi, at denne opgave bedst kan løses fra Deres side, eventuelt 
i samarbejde med et firma, der er specialister i kædetræk f.eks. 
Renold repræsenteret ved E.T. GREW, Raadmandsgade 43 -45. 

Vi haaber, De er enig med os heri. 

Med hilsen 

Afskr.: L, Ha og II L. 



Siemens Stærkstrøm AIS, 
Blegdamsvej 124, 
København Ø. 

Afd. L Pb-323. 	4.2.52. 

cerim&L....Arl....Ng_. 	 t...kontak orer. 

anledning af de bemærkninger, der er fremsat i Deres 

Skrivelse af 1.ds. vedrørende kmdetrmk i stedet for kileremtrek 

til drift af centrifugalkontaktoren, beder vi Dem meddele os, om 

De ved Deres forbindelse med Stenens A.O. har haft lejlighed til 

at konstatere, om kmdetrmk overhovedet anvendes til dette formål. 

Vi er selv betænkelige, idet vi ikke anser kædetræk for 

bedre egnet end kileremtrek til at modstå de påvirkninger, der 

opstår i. vinterperioden, hvor kilerentrukkene har vist sig ikke at 

kunne holde, og vi er ligeledes betænkelige ved at udføre kæde-. 

kasser, som er tilstrækkelig stive og holdbare. 

Med hilsen 

AIS FRICHS 

Fl/OK. -K. kopi til II L og Ha. 



11:3 ob± 	:isers 
mekaniske etablissenent, 
Industrive3 4, 
Clostrup. 

Afd. I. 
Pb-325. 

=_Ilt lok°. - P-ntpch vin~sic!ftere,k, 

Idet vi herved stadf=ter modtagelsen af den ned Deres 

skrivelse af 31.f.. returnerede boroskabe/on meddeles, at vi 1 

dag atter har sendt skabelonen tilbage til Den, efter et den er 

mndret i overensstemmelse med de 1 Deres ovennwvnte skrivelse an-

førte ønsker. 

I forbindelse herned henledes epdL,ksonheden p?.:1, at der 

den frensendte ekabelen er en udfrt diameter TIL 1o2.1 13 _ t  idet 

den ind-:endige afdrejnine.  på Cot ::-ra 	moCtagne siluninhus er 

lidt større ond dette nål og altså liger et stkke over de 1o2 in, 

son er angivet dels Deres brev dels på de frensendte tegninger. 

SLt"rent der ved fronstilling af husene skulle vise 

at vare afdreninger, der er nindre end skabelonen, sUedes at 

denne ikke kan gå i l  nå vi bede Den selv•dreje er spån af skabe-

lonen. Det omtalte' siluminhus cr ligeledes returneret samnen ned 

skabelonen. 

For at kunne bore de 4 huYler isiluninhuset i det rette 

forhold til udf;angsåbningen tor stålwiren har vi forsynet borezkabe. 

ionen med 2 stifter, der passer ned odzring den understet halvrunde 

EJ/Le. 	Kopi til L og II L. 



. 2  

knast (mctrkeret r = 6) vist 1 det venstre billede på de fra Dem 

modtagne tegningskopier af husene. 

Vi gLr ud fra, at husets indvendige afdrejninrer 1o2 nm 

og 98 ran ø, dør nu skal dne anslag for boreskabalonon og ;galedes 

placerer hullerno 1 flangen i forhold hertil, bliver koncentriske 

mod den udvendige del af huset, dor er lel+ og 195 nn 5, idet denne 

dimension skal passei ot 106 n 5 hul i konsollen for vindues. 

løfterens faztzrels. :Idstavnte hul er aog rjtct unJ.er 45°  

for at give plads til rundingen ved overgangen nellen flange og hue. 

Der es eventuelle bennrkninger ismdeses. 

Med hilsen 

Afe r RI C 



Zenek ;:unetetof Inductri, 
Drenini:ens Tv•:ri -u?le 19, 
Lebenhavn 

5•2. 

/mv.: beak!rtteitle af oltectenlat,. 

Idet vi Lerved etedfter :u:dtecelen f Dere- tilbud 

nf 11.f.m. p4 beakyttelseaglan efter vor teening .->. 12 G-94 . 

udfrt i 8 ma pluatieplade til en pris 	•. 45,7o pr, 4,;- „ 

* ielt kr. 200,- i vrktej2oza:ostningr, rueddeler vi, t vi efter 

t ve uoteret oe 	be=rkniger vedrrende mullehaerne for 

der rlfet efektive uj_nyttelee 	11.a3tiopludernci terrel:e 1E.-oo 

x 1;?3o 	r bc1ttc 	t nre vor foreal.:tr e:- 1 z-3£1edea, 	be- 

eyitelelanzenc. uefree 	 det do Q1 	.ntai. 

. Vi bezr .r)eq: derfor frr.10 e ec1 tilbud 	atk. 

?( 730 	inde, c elfreTA 	eor, vi forLt_r cf r. ,ore L. fernmvnte 

tib,„d, ti ect b,E-kytte1:3et,l(1e 	 otykLe pl.n3tiopice pL 

73o x 15• mz, vil dar 	 en plee 	et rn f.-2,4e 

rire upild. 

vi g&,1.% herefter ud fra, t ~ktejsom;:oatnini!erLe falder 

iort, !et dis:Je nye clt;a z4 June frestIlles i den for, an-

venr''.es til c i eree brv oztalte ( -1% af ee. 6o,»-9oo i 11r...de. 

11110en 
- I (7 H- 

Foi ti]. II, 

rivatbcnerne 



Siemens Stmrketr4m 
Blegdamevej 1,4, 
zøbenhavn 

52. 
323. 

Ang.s eentritugalkontakter 1w1vatbsneI2lcomotiver.  

I fortset.else af vort brev af 4.ds. ksn vi meddele, st 

vi eftr.r nr:rmert overvejelse tlgter r3t gq, ind fo .,  foJ- slaget om 

Jfere dobbelt remtræk p4 centrirugclkontek:terne til ovenn~te 

1 ordre vrende lokomotiver 904% freant dels fl,a banernes og dels 
••• 

r2. :-/ente Gide. 

a segen hFster mtet, beder vi 11',es hurtizt som muligt 

fre - ende tilbud pA nye dobbelte remskiver til 15 w,np2reter, og vi 

11er, N? vil im4dekomme os med leveringen et disse p& meget kort 

tids De allerede leverede res:.:iver agter vi et tmilTgge til brug 

for en eventuel senere ordre pA motorvogne. 

VI beder Dem bemmrke ttlgende detailler: 

e stort skiver Skal have sir~ 1»ediemeter som :-se 1 ,?verede, 

nemlig 30o mm, hvorimod udboringen kun skal ~e 135 mm 

Xed hensyn til de amt rerlskIver ligger det s& an, st vi ved 

de sener; leveringer hsr specificeret løbediametren til 8o zen, men 

modt get dem med .'-en af Dem udført større diameter. 

Vi skel senere vende tilbage til sprgsm“et 0;3 en klnring 

ri til 171, no, SE:r, Il L• 



R- 2 -• 	 1. 2. 52. 

af denne sag, men beder Dem ympe opmerksom på, at de dobbelte rem-

ater, der omtattec t nmrvmrende foresprgael, bliver påSe mm 

løbediameter9 

Vi hører gerne omgående fra .Detr.4 

med hilsen 

A/5 P R I 0 R 3 
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Afskrift.  

Thomas B. Thrige 
Odense 	 7.Jan. 1952. 

A/S Frichs, 	 TK.Hu/JC 

Aarhus. 
	 546869 

Angaaende Deres Best.fr. 674o0 af 2o/1-51.  

Idet vi henviser til Telefonsamtale den =, .ds. med 
Kr. Ingeniør Harsløf, sender vi Dem vedlagt efter Aftale et 
Eksemplar af vor . .a.alskitse Ur. 622 P 092 af de i Henhold til 
Deres ovennævnte ordre bestilte 18 Komioressormotorer, Type 1:.9 5  
Banedrift. 

Med venlig Hilsen 
pr.THOMAS B. THRIGE 

Afskr.: II L. 

Afskrift. 	 Pb-324 

Direktøren ved Tilsynet med Privatbanerne 	Journ.Nr. F.S./U7 

PH 
København K., d. 12. februar 1952 
bn 

Vedr. 	0 hk diesellokomotiver - d fj dmandsanordnin . 

Under henvisning til det ærede firmas skrivelse af 6. 
februar 1952 - afd. L Pb-324 - skal jeg meddele, at efter de nu 
foreliggende oplysninger om manglende erfaringer med hensyn til 
kædetræk til centrifugalkontakten, kan jeg frafalde det i skrivels 
herfra af 7. januar 1952 tagne forbehold om dets anvendelse, når 
der i stedet benyttes det i Deres skrivelse foreslåede dobbelte 
kileremtræk. 

A/S Friehs, 

Aarhus. 

Afskr.: L, II L, Ha og EKN. 



Aftkrift. 	 Pb- 334. 

DIREKTØREN VED TILSYNET MED PRIVATBANERNE 	Journ.Nr. F.S./U7 

København K., d. 13. februar 1952 
	 PH 

bn. 

Ang. Diesellok. til privatbanerne.  

Under henvisning til det ærede firmas skrivelse 
af 11. februar 1952 - afd.1, Pb-334- følger hermed 2 eksem-
plarer af der for privatbanerne gældende ordensreglement af 
1944 med tillæg I - V. 

A/S Frichs, 

Aarhu s.  

Li-AJAA.711, 

/t4 ("44/ -,t1-W-4- 

,/ 



'22IrtCess , 

OklonsT4 
t.  

L", T 
~44 .4* 

• 

711 brue t'er tlyzsnftr fr, diezmIlekonot.„ r x2abeder 

vi ce pris oz kortezte levorinstid pa 

2 stk, noteNr-ceneratorr ec,r 

Y4toron saml arbejd.° ved spmnd 	Uen,  65 	go volt. 

CanarcAoreft ~1 kunne nrciv°. 75 ,Emperev 3Lolt cc 36 pistro 

7 

Ontrmilirwl Skal 24J4n° tt.nvemlez bk.40 til 3 'ot oe 

65 volt lytspwrItIncwt becee yenrzniser tor notorzw: ,  iw;on oa 

vo!I alle. belAstniner nolln c tri  25e* 14=att* 

:Mankin.;$rnz ønztps vontilert br;:;kyttet uåtørlse tor 

rAd. kugloltjtr 	tug,ti$11øsiaGlztion,y& :'ulles bund. 

1%41=1 iivi&tlesut4:41? 	thuntruiztor. 

Lowrinzsti4on be-zles an:ortot mst 

1Lt=4 bils4m 

PRICS5 

t, 	Eopi til L, uz.z, En, /I L, IV9 



Aktieeelekaet ?itan, 

Tagensve 

Itahenhavn 

Pb-299/333 
	

21.2.52. 

generatorer 2/40 Og H 2/33,5 og banemotor iT 32. 
Privatbanerne. 

I beevarelao afrez brev af 6.da. ang4ende parallelmoa-

etandenes anbringelee okal vi 7edde1e, at dieee enskes anbragt 

t.!odeat side af platten for kelvandepump•n o:r,trent ey7wsetriek ed 

denne. 

:ed heneyn til =3X 23719 af benemotor r 32 fremeendt ed 

eree brev af 26.1.52 hax vi oenrket, at mdlet på dybden uf de ekl..1- 

fonde hulninger p 	 erzide er fjernot. Let vir tidligere 

angivet til 16 mm og skulle nu, GQM det fremgåx af eres brev, tre- 

V,. ned til 19 =, 	tecninn aer det dog ud til, at ;;e 1 stedet 

'Iar foretrukket at forminee nele nmeene tyickelee med 3 z, m. 

'il beder £em indfje det rtttg 	1 p tegningen og frez- 

tene nye lyetryk. 

:Led hileen 

4/.5 Yltlehi 

H KD. 	L - Il L - SKY - Ha. 



Vognfntrikken ter;r4dia 

IT. 	 23.2.52. 

4T1_ ; 4'7rerrumE;tole til :iriv,:tlokotiv«.r* 

"1"412 vi t4kkerorrzota",:elsen 2f Der 	brev  
:£,et tertng 	ferorrumotele til litr 	o.skir.nebuo, beder vi 
Dem franen4e t . 1'b 	pL..z  

24 ct. otole 	icopltte 	helere - efter teplin 
h£!,:oz%å1 ester teen',ng 21o76, 

r;inimum t2.1 everk 	 56o gut 
* 	 n 	* 66o 

• 	Yei4 til; Pl ip 	0: HL 
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Afskrift. 	 Pb-34o 

Direktøren ved Tilsynet med Privatbanerne 
Journ.Nr. F.S./U7 

København K., d. 12. marts 1952 	 PH 
BN 

Ang. 75o hk diesellokomotiver - leveringsprogram.  

Med det ærede firmas skrivelse af 3. marts 1952 - afd. 
L Pb-34o - modtog jeg afskrift af A/S "Titanns redegørelse af 

2 9. februar 1952 for årsagerne til forsinkelserne på nævnte firmas 
leverancer til Dem af dynamoer og motorer til de nye diesellokomotiver 
til privatbanerne. 

Flere forhold, dels Statsbanernes ordreplacering forud 
for privatbanerne og nykonstruktioner for disses vedkommende, dels 
uheld hos underleverandørerne, har åbenbart haft en væsentlig ind-
flydelse på fabrikationstiden. Hvorvidt man ved et tidligere kend- 
skab til den opståede forsinkelse kunne have opnået en fremskyndelse, 
er vel - navnlig på grund af vanskelighederne med de udenlandske 
leverandører - tvivlsomt, men som meddelt hr. ingeniør Floor den 
6.d.m., anser jeg det på nærværende tidspunkt for formålsløst for 
tilsynet at optage forhandling med A/S "Titan" om fremskyndelse af 
leverancen, idet jeg går ud fra, at leveringen af dynamoer og bane- 

motorer begynder henholdsvis 1/4 og 1/5-1952, som angivet i den 
pr. 1/3-1952 reviderede fortegnelse. 

Ifølge Deres udtalelse ved mødet i Århus den 24. januar 
1952, håbede firmaet på at kunne levere det første 75o hk diesel-
lokomotiv 2 måneder efter modtagelsen af 1 1  dynamo, og jeg forventer, 
at Deres bestræbelser går ud på, at dette håb går i opfyldelse, 
således at det første lokomotiv kan være klar ca. 1. juni 1952. 

P. Harboe 

A/S Frichs 1  Xrhu s. 

Afskr.: L, II L1 Ha og EKN. 
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Afskrift. 
•••••■■•• 

Pb -345. 

AKTIESELSKABLT TITAN 

København r 2o. 3. 52. 

Smm. 55873. Wk JS 
A/S Frichs 
Afd. L. 
Irhus. 

Ang.: Tandhjul til 750 hk. privatbanelokomotivernes 
banemotorer. 

foranledning af hr. ingeniør Floor har vi henvendt os 
til Alfred Viseman & Do for at f. nærmere underretning om, hvorledes 
forsendelsen af de 36 stk. tandhjul har fundet sted, og vi har d. 18.ds. 
modtaget følgende meddelelse, hvori anføres: 

"We thank you for your letter of the llth March, regarding 
the consignment of gearwheels despatched to Hattingen/Ruhr, and we 
trust that by this time they will have been received safely. 

We would like to point out that although our invoice no. 
E.1667 was dated 31st January — the date on which the consignment was 
ready for despatch — ve were unable to effect despatch until we 
received the information from you tegarding ultimate consignee. 
Immediately this was received we despatched the eiht cases for shin—
ment by the first steamer. 

Aocording to the Bills of Lading shinment was effected per 
s. s. "PETEL" which closes in London on the 29th February and should 
now be delivered in Germany. 

. Vi formoJer at tE.ndhjulene nu endelig er ilet frem til Deres 
tyske leveran d ør 

Med hil sen 

Afskr.: L 1  IIL , f4a, IV. 



Afskrift.  

Ministeriet for offentlige Arbejder 
Generaldirektoratet for Statsbanerne 
Maskinafdelingen 

København K., den 21.marts 1952 

H . 

Journal nr. "k' 2873/52. 

Nydavist & Holm 4/B, 
TrollhUttan, 

knr.: (.1eselelektriske lokomotiver.  

Herved undlader man ikke at meddele, at man har underrettet 

A/S Frichs om, at der ved hjulsættene til ovennævnte lokomotiver 

på grundlag af oplysninger indhentet fra Tyskland og Lngland ønskes 

anvendt følgende tolerancer for afdrejning og dynamisk afbalancering: 

1) Kast på løbefladen efter radius når hjulsættene roterer 

pinolerne 	  o 3 mm 

2) Hast i aksialretnIng af hjulandagen under samme for-

hold som unde:- -kt• 	 o l 5 mm 

3) ;', o-skel mellem 2 viikårle diametre til 1befladen 

på sp .mme hjul på -. hjulsæt, målt i samme a:1-stand fra 

hjuirin:ens inderflade (oval:;tet) 	  o3 mm 

be -21:3.den, mL.lt 

afstand r7“'  h " 	 Y,  C 	 "."• " 

- li-c diametre 	CL3 	 4 — et hjulsæt 	  o 3 mm 

5) Kast af hjulfælg (hjuiskivens omkreds) efter radius, 

når det færdige hjulsæt roterer i pinolerne 	  1,0 mm 

6) Det færdige hjulsæt afbalanceres dynamisk.  Største af-

vigelse fra absolut dynamisk balance er 115 g,  ved hver 

hjulskives omkreds. Såfremt der pålægges (pånittes) en 

jernklods under hjulskivens fælg for at bringe hjulet i 

balance, må vægten af denne jernklods ikke overstige 2,o  



Lfskrift., 

Thomas 	Thrige 

1-4( 11.) ■ • 

	 n :1.N e. 

Aarhu s. 

	

Tr...EU/ILTO 
	

29. arts 1952. 

Ancaaende 
Lvsonformere til 75c HK Privatbanelok=e'ver.  

Idet vi henviser til vort Tilbud af 17. ds. samt vor 

Telefonsaintale M3Z: Hr. Ingeniør Harsløff, maa vi desværre 

med_ele Dem, at vi ikke har nogen ::aalskitse liggende færdig cr 
de tilbudte_I:oto-reneratisgr, sener £fem 	 ertid vedlazt vor ::aalskitse 

6o2 J 12o af Motor, Type H.. Omformeren bestaar af saadanne 2 

Maskiner, der er sa=enkob/ede og monteret paa en fz:lles Bund- 

ramme, og De kan regne med, at L'Alnd.rannen vil komne til at rage 

lo r- 117 o.,  for otorf eden 4  1-ve- Lnde, samt at 3undranmen er 

lo rim bredere paa hver ;-ide end “otorfoder. Vi haaber, at De 

midlertidigt kan klare Dem med denne 3kitse. 

I '4 1-"- ,1de af Ordre sl:a ,  bindende aL-,:skitse bLive 

fremsendt, dersom De maatte ønske det. 

venlig Hilsen 

"r0""-  E 

	

pr. 	 U.L., 

Afskr.: EKN, Ha, II L. 



Lfskrift. 	 Pb-352 

Siemens Stærkstrøm A/S 
København, d. 2' april 1952. 

A/S =CRS, 

Aarhu s. 

Deres Ref. Afd. III 	eres Skrivelse 	1/4-1952. Vor Fer: 	51/AC 

Vedrører: centrifugalkontakter 
til privatbenelokomotiver.  

I besvarelse af Deres ovennævnte skrivelse bekræfter vi herved 
vore tidligere telefonsamtaler, hvorefter vi, hvis dette ønskes, 
uden udgift for Dem leverer nye 8o mm enløbede snorskiver, som 
oprindelig bestilt af Dem, til udskiftning af de leverede 115 mm. 

Som anfert i vor skrivelse af 12-1952 er skiverne leveret i 
henhold til tidliFere leverancer og dimensioneret efter den OD-
givne kørehjulsdiameter pas 928 mm og en remdiameter pas 3o0 mm 
pas vognakslen, samt 225 omdr./mln. af  centrifugalkontaktoren 
ved 15 km og 3oo omdr./min. ved 2o km kørehastighed for henholds-
vis bryde- og sluttekontakter. 

Efter aftale har vi undersøgt vore tidligere leverancer og for-
søgt hos afdelingsingeniør weng, D.S.B. at fas oplyst, hvilken 
diameter, der normalt anvendes. Det viser sig, at vi har leveret 
de smaa skiver i 6 forskellige størrelser, alt afhængig af vogn-
akselskivens og kørehjulets diameter. 

Vi beder Dem venligst give os middelelse, dersom De ønsker skiverne 
udskiftet. Endvidere hvilken diameter De ønsker for de med Deres 
rekvisition 67400 og 6800 f 26/-1952 bestilte 15 sæt 2-løbede 
skiver. p(e, : e e 

Herefter skulle son anført i Deres skrivelse af 1' da. betalingen 
pas kr. 12.2ooj oo kunne finde sted i henhold til vor opgørelse 
af l/-1.95-2 . 

Med hilsen 

Afskr.: L, II L, Ha, ELN. 



Afskrift. 
	 Pb -354, 

A/S TITAN 	 København N 3. 4. 52 

Smm. 55873 WATS. 

A/S Frichs 
Afd. L. 
;-rhus. 

,png, Tandhjul til nrivatbpmelokomotiver 75o HK. og 375 HK. 

Som telefonisk aftalt med hr. ing Floor fremsender 
vi et sæt tegninger p?_, tandhjulene til ovennævnte lokomotiver. 

Tegning BT 4o26 gælder for 75o HK loko. med 75 km/h 
som maksimalhastighed, mens BT 4o52 hører til samme lokomotiv 
med go km/h maksimalhastighed. BT 4124 hører til 1 75 HK ran-
gerlokomotivet. 

Endvidere kan vi onlyse, at af de tfl_ Ru.hrstahl 
fremsendte tandhjul er de af - os fremsendte 12 stk. (de først 
ankomne) beregnet til loko=tiverne for go km/h, mens de 
24 stk. direkte fra Wiseman fremsendte tandhjul - jfr. vort 
brev af 2c. f.md.- hører til lokomotiverne for 75 kna/h. 

Om leverintiden for tandhjulene til 375 hk loko-
motiverne kan der på nuværende tidspunkt endnu intet nærmere 
siges, vi skal komme tilbage hertil, så snart vi ser bestemte 
tilsagn fra Wiseman. 

hilsen 

Afskrift: L, II L og IV. 
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Terme A/S, 
Box 213, 
Århus. 

Afd. L Pb-358. 	9 .4. 52. 

hk 4rivatbane oko f erntermometr vor ordre nr. 6 

Herved stedfæstes, at vi overfor prokurist Christensen pr. 
telefon i dag har opgivet, at kapillarrørenes langdor til de på 
ovennævnte ordre af 19.2.52 bestilte 2 x IS stk. fjerntermometre 
andres således, at 

18 stk, leveres med 10 m længde i stedet for 8 m og 
18 	" 	 " 13,5 m " 	 " 18 m. 

Med hilsen 
A/S FRICBS 

W/GIC. 	kopi til II L og IV. 



75o hk nrivatbanelokomotiver.  

Forteaulse over.~..11jemkomne dele oa_materialer pr. 15,4,52. 

Genstand Leverandør 
Tilsagn am levering 
afgivet pr. 1.3.52 

Seneste tilsagn 
om levering 

Overbygning  

Scandia 

Ruhrstahl ) 

t! 

Thrige 

1.3.52 

12 sæt afsendes 1 
slutningen af marts 

4 stk. ca. 15/3 
4 	n 	1/4 
resten 	n 	15/4 

Delsending afgår 17/4 

Levering påbegyndes 
ca. 5. maj 

5 første lev. 18/4 
derefter 5 stk. pr . 
uge 

Vinduer 

Bogier 

Drivhjulsæt 

Løbehjulsmt 

Køleanlæ 

Ventilator-
motorer 

Elektrisk udstyr 

Dynamoer 
	

Titan 	begyndende 1/4 
	

begyndende ca. 1/5 

Banemotorer 

Batterier 

tt 

Exide 

1/5 	Intet tilsagn. Efter 
vort skøn beg.ca . 1/6 

omg. ved rekvirering 1 stk. modtaget 
1 " frigivet 
resten ventes fri-
givet i nær fremtid 

Dieselmotorer  

Krumtapaksler Deutsche Edel- 3 
stahlwerke, 	8 
neschinenfabr. 
Alfingen 

stk. modtaget 	7 stk. modtaget 
" lev. i marts 6 ft afs.medio april 

5 	fl ultimo " 
6 ti 	i maj 

afs. fra England 
den 16/4 

12 stk. modtaget 
resten afs, medio 
april 

2 stk, modtaget 
der er rykket for 
resten, men intet nyt 

Knastaksler 	The Moss Gear 2 stk. fremst.her 6 stk. modtaget 
12 " lev.ce.le/3 4 	er afsendt 

resten afsendes 18/4 

Hovedlejepander Glecier 
	

lev. i marts 

Kølevandspumper Trium 
	

8 stk. modt. 
resten snarest 

Ladeblæsere 
	

Brown Boveri 4 stk, i marts 
resten i april 



Direktøren ved Tilsynet med 
Privatbanerne, 
Grønningen 15, 
København K. 

Afd. L Pb-312. 	17.4.52. 

Hermed fremsender vi fortegnelse over endnu ikke hjem-

komne dele og materialer til de 750 hk lokomotiver revideret pr. 

15.ds. 

Kår vi ikke, som det var vor hensigt, har fremsendt listen 

pr. 1.ds., skyldes det en opstt:et misforståelse angående leveringen 

af hjulsæt, som det tog nogle dage at opklare. ! --2ndvidere modtog 

vi først den 9.ds. brev fra Titan om yderligere forsinkelse af de 

elektriske maskiner. Titan meddeler heri, at deres pr5tvestand har 

været blokeret af nogle store maskiner, der voldte vanskeligheder, 

men lover prøvekørsel af de første banegeneratorer umiddelbart 

efter ptske. 

Imidlertid har vi ved i mellemtiden at aflægge Titan et 

besøg konstateret, at maskin ,2rno ikke er prøveklare endnu, og da 

vore erfaringer fra tidligere leverancer har vist, at de første 

maskiner at en ny type altid kraver længere tids afprøvning, tør vi 

ikke regne med at have de første 2 generatorer her før omkring 1. maj. 

Angående banemotorerne har vi ingen nye tilsagn om leveringstid, 

men vi skønner ud fra vort sidste besøg hos Titan, et de første »to. 

ror nappe vil vare leveret her tør tidligst 1* juni. 

Med hilsen 
A/S PRICHS 

Ha/G.-K. Kopi til dir. Kuhlman, Johansen, Terp ',essen, 
Hads-Ning Herreders Jb., Gribskovbanen, Vemb-Lemvig, Aalborg 
EKM, II L, Ha, Lange. 	 Pb 



cr‹,  Afskrift 

 

LARSEN OG NATHANSEN 

København V., den 29.april 1952 

A/S.FRICH S, 
Aarhus 

Ang: arme til vinduesviskere, 
Deres bestil1in2 nr. 67315. -Deres ref: Afd. ry 

Under henvisning til Deres ovenanførte ordre af 26.d.m. takker vi 

for samme og har fornøjelsen at bekræfte denne som følger : 

18 stk. komplette arme til vinduesviskere - uden 
isskraber - udført efter Deres tegning nr. 
3o1 L5.261, 

til en pris af: kr. 49.5o Dr. stk.  

løvrigt i henhold til vort tilbud nr. 3543/52 af 23.d.m. 

Leveringstiden vil være ca. 5-6 uger, 

Samtidig bekræfter vi, at De til os returnerer-18 stk, komplette 

vinduesviskere i normal udførelse, for hvilke 18 viskere vi vil god-

skrive Dem med kr, 33.00 på stk. 

Idet vi endnu engang takker for Deres ordre, forbliver vi 

med højagtelse 
p.pa. LARSEN er NATHANSEN 

INGENIØRFIRMA 

Afskr,: 1,„ II L, Ha. 



- 

	

Afskrift.  

Pb. 

HARALD V, LASSEN 	 København K. 2. Maj 1952. 

KHL/W 

Firma A/S Frichs, 

Aarhus. 

Ang. Deres Ordre Nr. 67322 af 2o.2.51, 
9 Sæt Bremseudrustninger for 75o HK dieselelektriske Lokomotiver.  

Refererende til de med ovennævnte Ordre hos Firma Knorr-

Bremse G./r..b.H., Munchen, bestilte Olieudskillere, som KNORR desværre 

endnu ikke har kunnet levere, da man stadig ikke har kunnet faa de til 

Fabrikationen nødvendige Plader, beder jeg Dem venligst bemærke, at 

KNORR tillader sig at anbefale Dem at lægge Rørene saaledes, at Olie-

udskillerne senere kan indbygges. Endvidere anbefaler KN'ORR, saalænge 

Anlægget benyttes uden Olieudskiller, at Hovedluftbeholderen daglig 

tømmes for Vand; og hvis Anlægget benyttes baade Dag og Nat, tilraadet 

man at tømme Hovedluftbeholderen for Vand baade om 1.orgenen og om 

Aftenen. 

. KNORR skal saa snart som muligt give Besked angaaende 

Leveringstiden for Olieudskillerne. 

Med Hilsen 

/4-Y--it"ut 	9:rt 	 - 390 

7-4ÅAned 

Afskrift: L, Ha og II L. 
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Er. Harald V. Lassen, 
Ny Vestergade 17, 
København K. 

Afd. L Pb-39o. 	6.5.52. 

Ang.; bremseudrustninger til privatbanerne.  

Vi har modtaget Deres brev af 2.ds. og beder Dem gøre 
alt, hvad De kan, for at få Knorr til at levere de manglende olie-
udskillere snarest. 

Vi minder samtidig om de resterende førerbremseventiler 
og håndtag. 

Med hilsen 
A/S PRICES 

Ha/GIC. 	kopi til II L og Ha. 

/V 
Afskrift. 
	 Pb- 

Vognfabrikken Scandia A/S 	 Randers, den 12. maj 1952. 

SA/AN. 

A/S Frichs, A4
/
7 fr75 hire Aarhus. 

I henhold til telefonsamtale med herr ingeniør Erik Jen-
sen fremsender vi hoslagt tegning 9o8o R, visende stjerneventil til 
loft i førerrum litra MO. 

Dersom De er interesseret i levering af sådanne ventiler 
hører vi gerne nærmere fra Dem. 

Ærbødigst 

d‘) 



Direktøren ved Tilsynet med 
Privatbanerne, 
Grønningen 15, 
København Z. 

kfd. L Pb-388. 	12.5.52. 

nis_244.2£2, 	es e 

Idet vi kommer tilbage til vort brev et 2.ds., med hvilket 

vi sendte vor tegning nr. 301 L-24.o90 af placeringen af diverse 

holdere, koblinger ete., skal vi meele, at driftsbestyreren for 

Gribskovbanen i sit svar til os skriver således: "Jeg gtr ud fra, 

at ovennævnte tegning er godkendt af direktøren ved '211synet med 

Privatbanerne, og imødeser dette bekræftet". 

Vi bøder 1-.e 'eror venligst meddele os Deres godkendelse. 

med hilsen 

A/s ri-IcKs 

lia/GK.-K. 	kopi til Ha, EKN og II L. 



Afskrift. Pb -352 

Siemens Stærkstrøm A/S 
København Ø, 

Deres Ref. Afd. L.Pb-352. Vor Ref. E 51/AC/3977-1 	d. 13/5-1952. 

Vedrører bestilling nr. 67400 og 683oo 
kileremskiver til centrifu alkontaktorer. 

Hermed sender vi ny udgave af vore tegninger nr. 1678 og 1679-11, 
der viser henholdsvis toløbet og todelt 3oo mm kileremskive, hvoraf 
vi leverer 6 stk. for 145- og 9 stk. for 135 mm vognaksel, samt 
toløbet 8o mm kileremskive til centrifugalkontaktoren, hvoraf vi 
leverer 15 stk. 

Kilerillerne er ændret til standardmaal. 

Leveringstiden andrager ca. 4 uger. 

Ned hilsen 

Afskro: EKN, II L og Ha. 



Fordeling af drivhjulssæt. 

75o hk privatbanelokomotiver. 

Loko nr. 

1 

2 

3 

4 

Bane 

Frederiksværk 

Odsherred 

Lolland 

11 

Antal tænder 
på tandhjul 

65 hjemkommet 

62 ikke hjemkommet 

62 	" 	It 

62 	" 	I, 

5 Odderbanen 65 hjemkommet 

6 Vemb-Lemvig 65 	il 

7 Gribskovbanen 65 ikke hjemkommet 

8 Aalborg 65 	" 	ti 

9 Aalborg 65 	" 	st 

MAJ. 1952 



( 7/>_. s2. 

Afskrift. 

HARALD V. LASSEN 	 København K. 16. Maj 1952 

KHL/LW. 

Firma A/S Frichs, 

postbox 115: 

Aarhus.  

Ang. Bremseudrustninger til Privatbanerne.  

Som Svar paa Deres Skrivelse af 6. Maj - Deres Ref.: Afd. L 

Pb-390 - meddeler jeg, at Knorr-Bremse G.m.b.H. MUnchen skal afsende 

5 Stk. Olieudskillere i Løbet af denne Maaned. "De resterende vil blive 

ekspederet i Løbet af ydaligere 4 Uger. 

Af Førerbremseventiler haaber man i Slutningen af Maj/Begyndelsen 

af Juni at kunne ekspedere en Delsending. 

Knorr beklager meget Forsinkelsen, der er grundet paa Vanskelig-

heder med Fremskaffelse af Raamaterialer. 

Med Hilsen 

Afskrift til VN - II L - Ha. 
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Afskrift. 
■■•■■*■•■•■■-■■ 

	 Pb -4o2. 

DIRT- TZIREN 
VED 
TILSYNET ?LSD nRIIWBANERNE 

København K., d. 21.maj 1952. 
	 Journ. Nr. E.S./U.7. 

YM..- 

Ang.: dieselelektriske lokomotiver til rivatbanerne. 

Under henvisning til det ærede firmas skrivelse af 15. 
maj 1952 - Afd. L - Pb-388 - vedrørende signallanternens udform-
ning som reserveprojektør skal jeg meddele, at sagen har været 
forelagt tilsynets maskintekniske konsulent, der har afgivet 
følgende erklæring: 

« Jeg mener at måtte give Prichs medhold i. at direktør 
Johansens krav om signallanternen som reserveprojektør ikke 
er hjemlet efter kontraktens beeteemeleer, men skal i øvrigt 
intet have imod, at lanternen flyttes noget længere ud til 
siden." 

Jeg kan slutte mig hertil, idet jeg under henvisning 
til telefonsamtale g.d. skal tilføje, at man i og for sig anser 
det af direktør Johansen fremsatte forslag som en forbedring, 
der bl.a. er udført på 2den serie skinnebusmateriel, og som lige-
ledes er eller agtes indført ved Statsbanernes Wo-vogne. Med 
skinnebusserne er der 1 sin tid afholdt nogle prøver med forskel-
lig placering af projektøren, og det viste sig her, at denne un-
der normale forhold har størst virkning, når den er anbragt under 
vindueshøjde 1 førerrummet og modsat førerpladsen, medens den i 
tåget vejr havde størst virkning, når den var anbragt foroven, 
over frontruderne; det er derfor en fordel, at føreren i givet 
fald kan benytte den mest hensigtseeæssige projektør. 

Idet tilsynet ikke har deltaget i et i sin tid afholdt møde 
i Maribo, hvor bl.a. spørgsmålet om frontlanterner skal være blevet 
drøftet, m. de enkelte købere afgøre, hvorvidt de ønsker ændring fra 
kontraktens bestemmelser herom. Som nævnt i vor telefonsamtale, vil 
jeg dog henstille, at det blev undersøgt, hvor ,ridt firmaet J. Stone 
& Co., England, som nu oplyses at have leveret samtlige lanterner, 
eventuelt er villig til at ombytte de små signallanterner eller 
nogle af disse med projektører, og hvad merudgiften herved vil blive 
pr. lokomotiv, således at de enkelte baner kan tage stilling hertil. 

A/S Frichs, Aarhus. 

Afskr.: L, Ha, EKN og II 



z 74-Sz 	 Pb 388 

Afskrift 

Direktøren ved Tilsynet med Privatbanerne 

København K., d. 21.maj 1952. 
	Journal nr. F.S./V.7. 

YM.- 	 PH.- 

elg. 750 hk diesellokomotiver.  

Under henvisning til de -Lærede firmas skrivelser af 

2. og 12.maj 1952 - Afd. L Pb-388 - med tegning nr. 301 L-24o90 

om placering af diverse holdere, koblinger m.v. skal jeg meddele, 

, at sagen har været forelagt tilsynets maskinteknis3(.e konsulent, 

der her afgivet følgende erklæring: 

"Signalholdere, lyskoblinger og lanterner kan place-

res som vist på tegning nr. 301 - 1 24090 - der ses dog ikke 

på te,:rninøeen angivet med rødt den særli ge placering af lys- e 

koblingen for så vidt angår Vemb-Lemvigbenen, der ekyldes, 

at denne bane har lyskilden på lokomotiverne. Fra fhv. over-

maskiningeniør A. Sørensen har jeg imidlertid fået forklaring 

på anbrinelsen og kan også tiltræde denne." 

Jeg kan slutte mig til konsulentens erklEsrin,e, idet 

jeg med hensyn til det i Deres skrivelse af 15.maj 1952 omtalte 

ønske fra direktør Johansen, Holbæk, om placering af signallan- 

ternen ude til siden ved vor telefonsamtale g.d. bragt i erfaring, 

at kun en mindre forskydning lod sig udføre på grund af håndbremsens 

placering i venstre side. 

A/S Frichs, 4arhus. 

Afskrift til L Ha og II L 



Thomas 	rhrige, 

dense. 

,Afd. L. rb-412. • 	2 .5.52. 

k2!lervventliktormotorer til erivatbanelokomotiver  

Under nenvisninE til telefonsamtale i går. med :seres over-

ingeniør }lease P;aszussen ang4ende ovenståeude motorer type K 9 for 

vertikal opnamgzik: - , vor bestillik: nr. 67400 og 600 t2o.2.51, 

tremsender vi vedlagt skitse Exe 3oll4-6,o32/7, der viser en afstands-

ring på 2o mm tykkelse. Vi beder Dem fremstille 1 -6 stx.. s:;J.dw.x4e 

jernringe til udlining af det forminaskee h4,14em pL. mot.orerne, 

de øvrige 6 motorer kan benyttes uden :uellez:12i:. 

Vi gør samtidig opmzrkso 	at den amlrez.'.e spec..i.fiketion 

tor samtlige 24 motorer (jmvnfør vor skrivelse af 5.11.51 	..;eres 

af lo.II.51), der skulle 1e som: 1000/15oo oudr./in. ved 90 volt, 

er faldet sLledee ud: 

18 stk., er cIrket lo5o/15oo odr./min., 90 volt 

6 
	

I000/15oo 
	

ti 
	

65/90 volt. 

Vi beder nem snarest meddele os iseres bemmrkninger til 

ovenstående. 

W.ed hilsen 

4/.5 FR1CHS 

HalKDI. 	Kopi til ?1, SK.K, Ha, II L. 



Afskrift. 
1•■•••■ ■••■71110.0. 

Lirektøren ved Tilsynet med 
Privatbanerne, 

Grønningen 15, 

København K. 

J=,fd. L. Pb-4o3. 	 26.5.2. 

leverin5: af 9 stk.  75o hk brivatbanelokomotiver. 

Efter det nu er lykkedes os fra 2VS Titan at f et 

leveringeprogram for de til ovennvnte lokomotiver hcren e hoved-

dynamoer og banemotorer, kan vi meddele, at vi forventer at kunne 

levere lokomotiverne til de nedennævnte datoer: 

loko nr. 1 - Frederiksværkbanen 	15. august 1952 	29, e  J:2 

II 	" 2 - Odsherredsbanen 	 8. septembr 1952 	23 

p 	" 3 — Lollandsbanen 	 25. 	 „ 

• 4 - 	 13. oktober 

p 	" 5 - Odderbanen 	 27. 

• ° 6 — Vemb-Lemvig-Thyborøn Tb. lo. november 

p 	" 7 	Gribskovbanen 	 24. 	p 

re 	" 8 — elborg Privatbaner 	8. december 	p 

p 	p 9 	8 	 22. 

Ovenstende terminer forudsætter, at det leverinsprogram, 

Titan har meddelt os, vil blive overholdt, samt at enkelte dele, 

som endnu ikke er leveret, vil komme frem i rette tid, s&ledes at 

vore leveringsterminer ikke bliver pavirket heraf. 

- K. 



— 2 	 26.5.52. 

Dette leverinceprogram er meddelt de enkelte interesserede 

baner til deres orientering. 

Med hileen 

A/S 2RICHS 



Afskrift. 	 Pb-428 

Vognfabrikken Scandia 
Aktieselskab 
	

Randers, den 7. juni 1952. 

SÅ/AN 

A/S Frichs, 
Aarhus. 

Vedr, rullegardiner til loco. 

Under henvisning til telefonsamtale i går med herr 
ingeniør Erik Jensen fremsender vi hoslagt tegning 31505, rulle-
gardiner i førerrum litra MM. 

. Såfremt De er interesseret i levering af sådanne rulle-
gardiner, hører vi gerne nærmere fra Dem, hvorefter vi skal frem-
komme med tilbud. 

Ærbødigst 



Afskrift. 
•••■■■■-••••••••■•••• MEINIMII■•■•■•■ 

	 Pb-403. 

DIREXTCSEN VED TILSYNET 
m-RD  PRIVATBANERNE 

Journ. Nr. P.S./U.7. 

PH. — 

København X., d. 	9.juni 1952. 

Ang.: levering af 9 stk. 75o hk diesellok.  

Idet jeg anerkender modtagelsen af det i det ærede firmas 

skrivelse af 26.maj 1952 — Afd. L Pb-4o3 — angivne leveringsprogram, 

skal jeg henstille, at der også meddeles påregnede leveringsterminer 

for de 6 stk. 375 hk diesellokomotiver til de deri interesserede baner 

og tilsynet. 

Det tilføjes, at jeg lerdag den 14.d.m. er i Aarhus om for-

middagen og da gerne vil aflægge et besøg på værkstederne for at se 

lokomotivernes nuvm-ende stade. 

12:ed venlig hilsen 

A/S Frichs, 

Aarhus. 

Afskr.: L, ENN, Ha og II L. 



P.S. ANDEZRSENs 
INGENIØR d: MASKINFORRETNING 

Hellerup, den 19*Juni 1952*  

Afd. D* 

rAirdi*  

A/S PRIMS, 
Postbox 115, 
Aarhus* 

en* P 

Vi har mad Tak modtaget Deres Tegng fir*3011..16*790 og bar 
med Blyant anført nogle Ændringer, som vi mener naa være formaals. 
tjenelige* 

1) Den første Ventil paa Tilgangsledningen mea være med løst 
Sæde, saa den kan virke som Kontraventil, vi benytter nor. 
'malt Brdr.Dahl Ventil Nr. 1+17**  Det kan mdIigvis være en 
Fordel at isolere dette Rør noget, men det afhænger jo at, 
hvor varmt der er I Maskinrummet* 	. 

2) Inden Tilgangsledningen føres til Filtret monteres et 112" 
T$  og der anbringes en 1/2n Hane, saa Filtret kan aftappes 
inden Rensning, altsaa paa det laveste Sted af Ledningen* 

3) I Støbegodset paa Filterfoden tindes to Afløbsaabninger, 
det vi/ sikkert være bedst, om man benytter begge Afløb, 
der kan føres sammezt til det fælles Nedløbsrør for ren 
Olie. 

4) Hvis man ønsker en Prøvebane pea dette Rør, maa man ind-b 
bygge en Skydeventil neden for Prøvebanen, da man ellers 
ikke kan maale Kapaciteten, men det er ikke strmnkt nød-
vendigt, da man altid ved at tage Hætten af kan se, om 
Filtret virker tilfredsstillende* Skydeventilen mae have 
mindst lige saa stor Lysning_som Røret. 

Ve 	1:4L.f 	 reol e 

Normalt mener vi ikke, at der er Grund til Ængstelse ved 
at anvende vore Filtre i Forbindelse med disse Olier, der har 
været enkelte Steder, hvor der tilsyneladende bar dannet sig 
et laklignende Stof, som har lukket Filterskiverne og afsat 
samme Stof paa Maskinens Dele, men dette er sikkert kun untagel. 
se stilfælde, hvor Olien maa været gaaet I Forbindelse med Maski-
nens indvendige Maling eller med noget andet, hvilket vi ikke 
har Kompentance til at udtale os om, Ved de omtalte Forsøg viste 
det sig, at vi med Sprit kunne vaske et laklignende Stof ud af 
Filterskiverne, men det er jo ikke Filtrets Fejl og bør formodent. 
lig helst undgaas* Der er mange Motorer, SOM arbejder godt med 
"CJOn Finfiltre og disse Olier* Endvidere er vore Filtre nu for. 
synede med en "Filterhud", som kastes væk med Snavset* 



Vedr. plastikrIme t  

Der maa have været Fejl i de afleverede Ringe, vi sender 
Dem med Post nogle nye Ringe Filterskiver og Filterhud og 
beder -Dem venlIgst forsøge med dem igen. Der er allerede mange 
af disse Filtre 1 Drift, og de virker upaaklageligt. 

Haat) om at dette er fyldestgørende og fremdeles gerne 
til Tjeneste tegner vi 

Med Højagtelse 

Bilag. 
Tegning Nr. 3°11r-1649o* 



Hr. Cirektr r. Kjortkjmr, 
arie lrivattaners Ycllecrepresen-

tation, 
Syropsgade 37, 
København V. 

L. 	 2o. 6 . 52 . 
PI:»440, 

iUslukkere pfl nye diesellokomotiver.  

henhold til ønske fremsat pL myet her den IS..de. kan 

vi oplyse, at der til hvert lokomotiv af e <Lvel 75o hk—sc-, 375 hk—

typen me(21everee: 

1 etk. kulsyresneildslukker DA1:, mot;e1 
ke med slange og 	erør, 

skulukker J, moclel 	9, marine, 
strlelmnEde 7-8 m, kapacitet 7o liter skatc• 

hilsen 

— 

Ea/HH, 	Kopi til Fl, EKr, Ha oE II L. 



Afskrift.  

Hr. F.S. Andersens 
Ingeniør & Naskinforretning, 
Høyrups Allå:12, 
Hellerup. 

kfd, D. 	 4.7.52. 

An.: "CJC" -"r'41 tre t" diesellokomotiver.  

Vi har med tak modtaget Deres brev af 19.f.m. med bilag 

og har indført de af Dem foreslåede wndringer i rørsystemet. 

Vi beder Dem venligst fortsat holde os underrettet så-

fremt der fremkommer noget nyt ned hensyn til spørgsmålet om an-

vendelse af Deres finfiltre i forbindelse ned "Heavy Duty" olie. 

Vi følger selv spørgsmLlet med opmrksonhed både i vor egen kraft-

central og hos de af vore kunder, som efterhånden er gået over til 

at bruge "Zeavy Duty" olie i maskiner, som er forsynet med fin-

filter. 

Led hilsen 

A/S FRICHS 

Lu/LC. 	Kopi til II A og II L. 



Firma Harald V. Lassen, 
Ny Vestergade 17, 
København K. 

Afd. LPb.4514.. 	29.7.52. 

hk dies ok. 	rivat 

Under færdigmonteringen af det første diesellokomotiv 

har privatbanernes kontrollerende ingeniør her på fabrikken fremsat 

den anke imod bremseanlægget, at der ikke findes afsperringshaner 

på den direkte bremseledning og manometsrledning, acta kan afspærre, 

såfremt en af de pågældende slanger skulle springe eller på anden 

måde skulle blive utæt. 

Vi har heroverfor anført, at vi på det oprindelige diagram, 

som vi forelagde Knorr.Brease A.G. til udtalelse, havde indført 

afsparrigshaner på de pågældende ledninger, men efter af Knorr 

med skrivelse at 2o.lo.5o har meddelt os, at de har udeladt de 

pågældende afspærringshaner, fordi de efter firmaets indhøstede 

erfaringer ikke er påkrævede, fordi de omhandlede slangeforbindelser 

ikke springer eller på anden måde bliver utætte, har vi udeladt dem. 

Da vi 1 sin tid modtog Knorr's ændringsforslag, hvor de 

pågældende afspærringshaner var udeladt, overvejede vi problemet 

meget nøje med det resultat, at vi bortset fra at vi trods alt 

måtte slå på, at slangerne 1 givet fald kunne blive utætte eller 

springe . alligevel måtte give Knorr ret. Vort ræsonnement var 

Fl/GK. 	kopi til II L og ing. Lange. 



- 2 	 29442. 

følgendes 

1) Hvis slangen springer, rives at eller på anden måde 

bliver utæt under kørslen, (dette gælder speeielt slangeforbindelsen 

til manometret), mister lokomotivet totalt sin bremseevne. Dette 

sker, hvad enten der er haner eller ikke. Hvis man derfor har 

haner, betyder det kun, at man 1 givet fald ved at betjene af. 

sperringshanerne kan afspærre systemet på en sådan måde, at 1 hvert 

fald den halve bremseevne på lokomotivet bliver bevaret vod fortsat 

kørsel, derimod ikke, at man kan sikre sig, at lokomotivet bevarer 

sin bremseevne, fordi afspærringshanen kun kan betjenes, efter at 

lokomotivet er bragt 1 stilstand. 

2) Anbringelse af de pågældende afspærringshaner hjælper 

altså ikke 1 en eventuel kritisk situation, men kun til fortsat 

kørsel for halv bremsekraft. 

3) ‘ørgsmålet er da, hvor stor fordelen er ved at kunne 

fremføre lokomotivet med halv bremsekraft 1 sammenligning med den 

risiko, at en af de omhandlede afsparringshaner ved fejlbetjening 

kan være efterladt i lukket stilling. 

VI beder Dem forelægge disse synspunkter for Knorr-Bremse 

og vedlægger bremserør diagram 301 L-22.o2o a, hvorpå vi med rødkridt 

har indført, hvor banens kontrollerende ingeniør mener, de pågældende 

afspærringshaner skal indføres, hvad der ganske nøje svarer til det 

oprindelige diagram, som vi i sin tid fremsendte, da vi indhentede 

tilbud hos Knorr. 

Vi imødeser Deres svar så hurtigt som muligt, da vi gerne 

vil have sagen bragt ud at verden, inden sammenbygnIngen af det 

første lokomotiv finder sted. 	
Med hilsen 

A/3 PRICHB 



Afskrift.. 	 Pb.450. 
4111■■• • 	 

  

  

AKTIESELSKABET TITAN 

København N 1. august 1952. 

Afd.L Pb 45o. 
Smm.-55873.W.KR.' 

A/S'Frichs 5 
Afd.L, 
Aarhu s. 

Anx. 75o HK diesellokomotiver. banemotorer.  

Vi har noteret os Deres reklamation af 19.f.m. over 
banemotorernes lukkeanordning på kommutatordækslerne, og vi beder 
Dem modtage vor Undskyldning for, at disse ikke inden motorernes 
afsendelse er blevet tilstrækkelig kontrolleret for tilspændings. 
tryk; efter Deres oplysninger synes det at fremgår, at fjederenderne 
har været bukket for meget, hvorved der netop ikke opnås den rette 
lukning. 

Vi forstår, at De allerede har ændret dækslerne på de 
4 leverede motorer, og vi skal derfor drage omsorg for, at de 
resterende motorer underkastes behørig kontrol desangående inden 
afsendelsen. 

Med hilsen 

Afskr.: L, Ha, II L og EKN. 
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Vognfebrikken Sesndia A/S, 

Randers. 

Afd. L Pb-458 

Ane'.: vor ordre nr. 67104 Då rulle rdiner ti 'rive b=ne1ok0  

Under henvisninr til telefonsnmtale med hr. inseniør 

Thiesen i dag og I £ortazAtelse af vort brev sf 9.de. frender 

/4 	vi hermed yderligere to kopter af tegnincon 301 L-4.27o e: Rulle- 

e.erdin for frontvindue 1 førerrum, 

'.ed hensyn til tegnin£ens nummer er der uheldicvie 

indløbet en fejl, idet der i vort brev af 9A8. og pig.4 den dermed 

fremsendte kop. sf 	 cr ort numrene 301 L-4.2o7, hvil- 

ket vi beder Dem rette til 3o1 L-4.270 e. 

d hilsen 

A/S Pl-,:ICHS 

EJ/EL. 	Kopi til L, II L og IVip 



Firma Larsen og Nathans», 
Vestre Boulevard 4, 
København V. 

Afd. IV. 	 29.8.52. 

Ang.; arme til vinduesvisker* tegning 3o1 L-5.281, 
vor ordre • 6  

Under henvisning til telefonsamtale for nogle dage 

siden angående ovenstående ordre beder vi Dem send* 2 stk. viskere 

direkte til Billerød-Frederiksverk-Bundested Jernbane. 

Vi regner ned, at De vil gøre, hvad De kan for at fremme 

færdiggørelsen mest mulig, og beder Dem meddele os, hvornår af-

sendelsen til banen har fundet sted. 

Med hilsen 

11/8 PRICRS 

Ha/OK. kopi til II L, EKN og Ha. 



.74i 
Afskrift. 	 Pb-454 

Harald V. Lassen 	 København K. 30. August 1952. 

KHL/RØ 

Firma A/S Frichs, 

Aarhus. 

Ang. 75o hk Dieselloko til Privatbanerne - Bremseudrustning.  

Som Svar paa Deres Skrivelse af 29. Juli, Afd. L Pb-454, 

hvis Indhold jeg har videregivet til Firma Knorr-Bremse 0.m.b.H., 

Winchen, sender jeg hermed et Original-Brev dateret den 27. August 

fra Knorr saa vel som den deri nævnte Tegning. Brevet er som 

Ønsket udfærdiget paa engelsk. 

I Haab om at disse Oplysninger er fyldestgørende, tegner 

med Hilsen 

Bilag. 	Afskr.: L og II L. 



Oversættelse af brev fra Knorr-Bremse af 27.8.52. 

An .: 7o hk diesel-elektriske loko. 

Idet vi takker for Deres brev af 29.f.m. tillader vi 

os at referere til vort brev af 2o.lo.51. Det blev meddelt deri, 

at sprængning af slangekoblinger er noget, man ikke behøver at 

regne med, i det mindste ikke med de erfaringer, vi har i den 

henseende. Vi anser det derfor ikke for nødvendigt at anbringe 

afspærringshaner hverken i rørledningedirekte bremsningteller 

i ledningerne til manometrene således som vist på Deres tegning 

3o1 L-22.o2o. I det tilfælde at slangeforbindelserne springer 

i den direkte ledning, vil der stadig være den automatiske bremse 

at arbejde med. 

Vi er indforstået med de detaillerede betragtninger, 

som De anfører i Deres venlige brev, for det tilfælde at slangen 

i den ledning, der fører til manometret, skulle springe. Vi har 

intet at bemærke til anbringelse af en afspærringshane R 	i 

denne ledning. 

Vi er ikke fremkommet med noget forslag, som kan resultere 

i en forøgelse af prisen for omhandlede bremseudstyr. Vore 

anstrengelser er rettet mod at råde vore kunder til det mest til-

fredsstillende og på samme tid mest fordelagtige arrangement af 

bremsen i forhold til prisen. Hvis privatbanernes kontrollerende 

ingeniør imidlertid ikke deler denne opfattelse, kan vi foreslå 

følgende: 

De 2 ledninger til manometrene forbindes ikke. En 

separat ledning føres fra hver bremsecylinder til førerbordet. 

Hver ledning udstyres med udligningsventil og manometer. Dette 



74'1 11,t/  
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arrangement tillader at opretholde hele bremsekapaciteten, selvom 

en slangeforbindelse bliver beskadiget. Som nævnt ovenfor er 

dette ikke på linie med vor erfaring. 

Vi har tilladt os at kompletere Deres tegning i så 

henseende som vist med rødt i Deres diagram, som vi vedlægger. 

Deres bemærkninger imødeses. 

Med højagtelse 

•,•? 

	

	 /(7.,(4 
	

• /- 

/// 

,29 



Vognfabrikkon Scandia A/S, 

Randers* 

Afd. L. 
Pb. 

Angst 7.5o hk privatbaneldko 	n1rin at sidevindue 
vo O. 4 4 

18 . 11.52* 

førerr.url, 

På undersiden af de ifølge Deres faktura nr. 473 af 

5,642 leverede 36 stk, vinduesrammer bestilt efter vor toning 

3o1L.5.111c, af hvilken tegrin vi har fremsendt 3 kopier ned 

skrivelse af 141,52 (Pb.291), er påSkruet en aluminiumsvinkel 

pos. 7. Vink/ens højdemål Skal ifølge tegningen vare 7 nm, men 

vinduerne er leveret sledlo mmh3,3ie vinkler. 

Denne ekstrahøjde bevirkede, at vinduet ikke kan gå 

ind over den kantskinne, hvorpå dette hviler i lukket stilling* 

Det blev . derfor nødvendigt at tage de 3 nm af almadniumsvinklen* 

Vi skal senere således sen aftalt ved hr. Ingeniør 

Ormstrups besøg i anledning af eftersynet af o 1321 her pf4 fa. 

brikken den 13.ds. fremsende regning på de ned mtulrinr:en for-

bundne 'udgifter. 

(t) 	. 

fk./1414.)J,  

Med hilsen 

k(ivg r RICHS 

itÅl. 3L(A-1  

 

r47/1.4. 



Afskrift 

Aarhus, den 24.11.52. 

Beretning Nr. 38. 

AIS FRICHS 

fra M. Christiansen 	over Anlæget 6185 C.A. Privatbanemotorer. 

Arwaaende Fors t med Olietank.  

Naar der køres med en Oliestand til nederste Mærke paa Pejle-

stokken og med Afluftningsrør paa Olietanken, kan Olien løbe til-

bage og holde Tanken fuld, og der er ingen Olie over Risten, naar 

man standser Maskinen selv efter længere Tids Kørsel. Hvis der 

køres med lukket Afluftningsrør saa synker Oliestanden i Tanken 

efter 45 Min. Kørsel oa. bo ram, og der samler sig 75 mm Olie 

over Risten. 

Løsningen maa derfor blive, at der anbringes et Afluftningsrør 

paa Tanken, og som helst skal føres til Krumtaphuset, idet der er 

Tendens til Opkastnirtg af Skum gennem Afluftningsrøret i en kort 

Periode, efter at man har standset Maskinen. 

M. Christiansen. 

Afskr.: L II L - II A - D. 



Ang.t 75o og 5oo hk privatbanelokomotiver„ 
oliesDild fra dieselmotorerne.  

Onsdag formiddag, den 26.11.52, undersøgte jeg motorerne 

Odderbanens lokomotiv under ophold på Århus H. og under kørsel 

Århus-Viby og retur og gjorde følgende iagttagelser. 

Gulvet under begge motorerne var fugtigt af olie og et 

par steder stod der klar olie på gulvet, især under omskiftevan-

tilen på motor II, hvor der var anbragt tvist i hjørnet af funds,- 

mentsrammen) og under forenden af motor I. I sidste tilfælde var 

det tilsyneladende brændselsolie, som dryppede ud af overløbet 

fra spildoliebeholderen. 

Ved begge brmndoliebeholdere var der under oliestands-

glasset anbragt tvist på gulvet og i maskinrum I desuden en blik-

dåse til at opsamle oliespild. 

I begge maskinrum fandtes spredte oliestænk på enden af 

kølevandsbeholderen og på luftkanalen til banemotoren, mest i 

maskinrum II. 

I alle renderne under sidelemmene stod der olie undtagen 

på bagsiden af motor II udfor cylinder 1, 2 og 3. 

På forsiden af motor II stod der brændolie i renderne 

udfor cylinder 1-4 og smøreolie i renderne udfor cylinder 5 og 6. 

Under alle skruer og forskruninger under konsollen for brændsels-

pumpe og regulator hang der dråber af brændselsolie, som dryppede 

ned nu og da. 

løvrigt kan oliespildet ikke føres tilbage til en enkelt 

utæthed, idet der trænger olie ud bl.a, under nogle af topdækslerne) 

under dækpladen på motorens bagside sved enden af konsollen for 

regulatoren og ved oliepåfyldningsstudsen udfor cylinder 5, hvis 



forskruning tilsyneladende ikke er tæt. 

Dækslet udfor cylinder 2 på forsiden af motor I var 

revnet og må udskiftes. 

Motorføreren udtalte, at man gjorde, hvad man kunne, 

for at holde maskiner og gulv rent og tørt, men han troede IkkN 

at det var muligt helt at undgå oliespild. 

Motorføreren udtalte løvrigt sin tilfredshed med loko-

motivet, for så vidt dette anvendtes til togfremføring, men ved 

rangering, hvor føreren må læne sig ud af vinduet for at se til-

bage langs toget, var de forskellige håndtag og især dødmands-

pedalen uheldigt anbragt, i hvert fald for folk af lav og bred 

vækst, og vi drøftede forskellige muligheder for forbedring af 

dette forhold. 

26. november 1952. 

%-, 



Er. Harald V. Lassen, 
Dy Vestergade 17, 
København K. 

kfd. L. 	 17.12.52. 

kluu_25‹, hk di~komotiver - fu2~Fo1ventil. 
Zfter at afleveringen af en del af de 750 hk diesellokomo-

tiver har fundet sted, er vi blevet opmerksomme på en fejl 1 
trykluftsystemet, som nødvendiggør en endring snarest muligt. 

Det drejer sig om den af Dem leverede førerkontrolventil 
V 18 type 11111193 9  k:narres tegning nr. 47e) lo5oo, hvor gennem- 
strømningsarealet, når luften skal slippes ud af hovedledningen, 
er så lille, at førerventilen nr. 7 i kørestilling fylder så 
hurtigt efter, at trykket i hovedledningen ikke reduceret så me-
get, ut bremsen kan træde i funktion. 

Da vi oprindelig sendte Dem vort forslag til et bronzerer-
diagram, foreslog vi, såvidt vi erindrer, type V 2o 9  men bøjede 
os dog senere for Deres forslag on at bruge V 18, idet vi nstur-
ligvis gik ud fra, at De ud fra egne erfaringer var klar over, 
at denne ventil var fuldt ud tilstrekkelig til at aflufte hoved-
ledningen 1 en eventuelt forekommende nødssituation. 

VI forelmgger sagen for Den og bøder Dem om snarest at få 
spørgsmålet forelagt over for Knorr-Bremse, men forsøger allerede 
på nuværende tidspunkt selv at klare problemet derved, at vi gør 
eennemstrømningsarealet større. 

Til Deres orientering kan vi oplyse, at vi har opboret hul-
let 1 studsen 9 på den foran omtalte tegning til lo mm og på ven-
tilen 4 lboret 4 stk. 2 mm skråhuller lige ved siden af gummiski-
verne samt opboret bøsningen pos. 2 til lo as og det tilsvarende 
hul 5. bunden af studsen pos. 1 ligeledes til lo mm. 

Vi Imødeser omgående Deres eventuelle bemærkninger hertil 
respektive et forslag til en afhjælpning af den omtalte fejl. 

F1/i. - K. 	Kopi til L 9  II L og IV. 
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Derudover kan vi meddele Dem, at vi har haft et antal 
knækkede håndtag til hjelpeførerbremsehanen, åbenbart fordi 
der anvendes en for ringe kvalitet materiale. 

Vi har som separat post sendt Dem et sådant håndtag, som 
vi midlertidigt har udbedret ved svejsning her hos os. 

Vi. beder Dell forelægge spørgsmålet for Kno, idet vi 
finder det tilrådeligt at udskifte samtlige håndtag, inden der 
foreligger reklamationer fra de pågældende baner. 

Forinden afleveringen herfra er der knækket 5 håndtag, og 
vi beder Dem derfor erstatte dem snarest, idet vi ikke mener 
at kunne levere lokomotiverne med svejsninger som det frexaseud-
te håndtag udviser. 

,Ned hilsen 

A/S FRICHS 



rr* Varald V. 7,aseen, 
»7 Vestarsade 17, 
Ksbenkevn 

tfd* L. 	 lt,*1 *52* 
n-573* 

V.:s hk elesellokonotlIer ...hAndt. til 1111pefftrerventil., 

I tilslutning til skrlvelee t*rfr.,:: af i,,,t1ra dot° km vi 
~dele Dom, at vi netop i da6 til morgon tx.k 	bme Izr 
no(Itaget reklazetion over et kna*ket 114n4tp. til 113-=lpebre:A3e-
velltil* 

Vi vedlkgger *n afekritt af banens brev, hvori tc=nen 
meddeler et s::Tn på e ,Ngen, nemlig et Ltndtrret ikke er ett2rkt 
nok, nP,r 4et er ltvot at lotmetnl* 

I terttte1se at vort brev at J.4re dato c,-år vi opmmrk-
som på, t vi 1 sin tia,de A) roreelog f4.,rerkontro1ventil V 18, 
kritiserede, t-t De i Zorbin4else ned d«ne ventil :fores:,og en 
kombinfltion nf flere apperster, 

;2e. 'det £0,7-ekaa os usavendie kompliceret, o. 	kunne tå, 
en tererkontrolventil fif anet fetriktit, sen vi tmdt var enkle-
re, meddelte vi Trem, et kontrolver:tilen kunne ug å cf 
leverance, idet vi eeIv ville trei%sksfte en* 

l -e '.orelo g a& alliaevl at bruge V 18 i orbinelas ned 
ei norm4. elektro~st, LvIlket kun kan optettes enedes, nt 
De dered acceptered• *  et V lb var tilstrlr:kkell stor til et 
&flane bovedledniwn i forna4ent omfsne* 

Det knmkke4ø stykke tf forerventilhåndtaeet har vi frem. 
eendt ~ret til lører adresse. 

hileen 
A/ 	N1CS 

Flair* . K, 
	Kopi til L, II L og IV. 



Afskrift. 	 Pb. 

  

HARALD V. LASSEN 

K9sbethavn K. 19. December 1952. 

Firma A/S Frichs, Afd. L, 

Postbox 115, 

Aarhus.  

Ang.: 75o HK Diesellokomotiver.  

Hermed anerkender jeg Modtagelsen af Deres to Breve af 17. 
December og 18. December - Deres Ref. Pb-573. Jeg har i Gear i 
Oversættelse videregivet til Firma Kno•r-Bremse G.m.b.H., München, 
Indholdet af Deres Brev af 17. December og i Dag Indholdet af 
Deres Brev af 18. December. Jeg har samtidig gjort KNORR opmærk-
som paa, at det selvfølgeligt haster ganske overordentligt med at 
faa Besked. Desværre maa jeg dog gøre opmærksom pas., at KNORR paa 
Grund af visse Ændringer, der maa foretages, har lukket fra den 
23. December til den 7. Januar, 

Med Hilsen 

Afskr.: L og II L. 



Enid* Akkumulator Centralen A/S, 
Mynstersvej 
København V. 

Afd. L Pb-587. 	30.12.52. 

Ang.leverede Der 	 . 

Som meddelt pr. telefon beder vi Dem fremstille nye træ-
kasser til ovenstående 2 batterier, således at den enkelte 
celle drejes 900 , og kassernes bredde derved kommer til at 
svare til type IMV 8. 

'øvrigt beder vi Dem stadfæste, at de nye batterikasser 
dimensioneres og udføres som vist på vedlagte skitse nr. 3o1 L. 
26.841. 

Batterierne afsendes herfra i dag, og vi bader Dem frem. 
skynde arbejdet med udskiftningen mest muligt. 

Med hilsen 

AIS FRICHS 

Ha/OK. 	kopi til Ha, EKN og II L. 



/7 	-_3 	 Afskrift. 	 Pb-587 

EXIDE AKKUMULATOR CENTRALEN A/S 

	

FA/RB. 	 København, den 31. December 1952. 

A/S Prichs, 
Postbox 115, 
Aarhus. 

Leverede Batterier Type IMV 19D.  

Deres Reference: Afd. L Pb-587.  

Hermed bekræfter vi Modtagelsen af Deres Skrivelse 
af Gaars Dato med vedhæftede Skitse Nr. 3o1 L— 26.841 
og skal drage Omsorg for, at de nye Batterikasser ud-
føres i Henhold hertil. 

Ligeledes skal vi sørge for, at Arbejdet med Udskift-
ningen fremskyndes mest muligt. 

Med Højagtelse 

EXIDE AKKUMULATOR CENTRALEN A/S 

Afskrift til L, IIL, EKN og Ha. 



Afskrift. 	 Pb-573. 

Harald V. Lassen 	 København K. 26. Januar 1953. 
EB/GA 

Firma A/S Frichs, Afd. L, 
Postbox 115, 
Aarhu s.  

Ang. 750 HK Diesellokomotiver.  

Igen refererende til Deres to Breve af 17. og 18. December - 
Deres Pb-573 - og i Fortsættelse af min Skrivelse af 19. December, 
beder jeg Dem venligst bemærke, at jeg fra Firma Knorr-Bremse  
G.m.b.H., München,  har modtaget et brev, der i Overæsttelse lyder 
som følger: 

"Vi kommer i Dag tilbage til de to Breve fra Firma A/S 
Frichs, Aarhus, stilet til Dem. 
1.) 750 HK Diesellokomotiver - Haandtag til Hjælpeførerventil: 

Vi beder Dem anmode A/S Frichs om at returnere de reklamerede 
Haandtag til Førerventil Zb-1 (ialt 8 Stk., da vi allerede 
har modtaget 1 Stk.). Som Erstatning herfor vil vi levere 
Førerhaandtag af Rødgods. 

2.) 75o HK Diesellokomotiver - Førerkontrolventil: 

I Ordreskrivelsen fra A/S Frichs var opført Førerkontrol-
ventilen V 2o. Denne Ventil fremstilles ikke mere. Vi har 
meddelt Dem dette og foreslaaet Førerkontrolventilen V 18 
med den Henvisning, åt denne Ventil skal indbygges med 
Anvendelse af følgende Tillægsapparater: 

1 Tilbageslagsventil V 3o 
1 Forhalingsbeholder 3 Ltr. 
1 Spærreventil V 186 
1 Styreventil V 79 

Den af Dem ønskede Tegning af Ventilen, for at fastslaa, om 
denne var egnet til Indbygning i Lokomotiverne i Forbindelse 
med elektriske Apparater, har De modtaget. Paa dette 
Grundlag fulgte Ordren paa Ventilen V 18. Der blev aldrig 
forelagt os nogen Plan til Godkendelse, hvoraf man havde 
kunnet se Ventilens Indkobling (Schaltung). 

Vi har taget til Efterretning, at Firma A/S Frichs har for-
størret Ventilernes Gennemstrømningstværsnit. Hvis Fører-
kontrolindretningen flinktionerer godt med de saaledes 
ændrede Ventiler, har vi ikke noget at indvende mol denne 
Løsning." 

Jeg imødeser gerne Deres nærmere og tegner 

med Hils en 

Afskr.: L og II L. 



Afskrift. 	 Pb-6o5 

Exide Akkumulator Centralen A/S 
FA/RB/16. 
Deres Ref. Afd. L Pb-6o5. 	København, den 27. Januar 1953. 

A/S Frichs, 
Postbox 115 9  
Aarhus. 

2 Stk. Batterier, 34 IMV19D.  

Vi bekræfter Modtagelsen af Deres Brev af Gaars Dato med 
vedlagt Tegning 3o1 L-26.841 og skal sørge for, at Kasserne til 
det sidste Batteri bliver fremstillet i Henhold hertil. 

Batteriet vil blive sendt direkte til Aalborg Privatbaner, 
Aalborg, i Henhold til Deres Instruktion. 

Vi forbliver, 

med Højagtelse 

• -• 	 • 

') 
•"_ 

Afskr.: L og II L. 	Privatbanerne. 



Pb - 6o3 

efskrift. 

Louis Poulsen & Co. A/S 

LIS/Vil. 

København F:„ 28. januar 1953. 

Friehs, 
Aurhus. 

1■1110•1111■ iffi••■••■••••11•-■■■■■•■•■■••IE 

Ang. reflektorer i fronterojekterer. 
	7~ (1- 
	tz- 

Deres brev af 16. ds., ref. fd. L.,  

Idet vi kommer tilbage til Deres brev af ovennævnte dato, 
har vi fornøjelsen at meddele Dem, at vi her afdendt den ene 
af de til os returnerede reflektorer til Dem. 

Denne reflektor viste eeg ved modtagelsen et være meget snavset 
og syntes ikke et være regelmæssigt vedligeholdt. Reflektoren er 
nu på den ene halvdel afpudset med almindelig glinsemasse, som i 
dette tilfælde er pefcrt med pudseskive. Ved regeleeessig vedlige-
holdelse skulle set kun være nødvendigt at påføre glinsemessen:med 
en pudseklud. 	Glineemasse kan leveres fra praktisk talt elle 
metalfirmaer. Vi mener, reflektoren taler for sig selv. 

Da De i Deres brev oplyeer, at DSB efter kort tids drift af-
monterer reflektorerne i de nye projekterer og lader reflektorerne 
forsølve, her vi rettet henvendelee til efdelingsineeniør, cand. 
polyt. H. Fogtmann, DSB's maskinafdeling i Rebenhmrn. Ingeniør 
Fogteann meddeler os, et han intet kendskab her til den af Dem om-
talte fremgangsmåde. Hen er imidlertid interesseret i spergsmålet, 
og da hen meget gerne ville se en ef Deres reflektorer, har vi til-
ladt os et beholde den anden reflektor et par dage. Denne reflektor 
har været behandlet pd samme måde og med samme resultat, oe vi håber, 
De er indforstået hermed. 

Vi har adskillige gane tilbudt reflektorerne i forselvet ud-
førelse, men DSB her altid ment, at denne overfladebehandling var 
for dyr. Frontprojektørerne er siden 1935 fremstillet efter 
SCANDIA's tegninger, og de endringer, eom i tidens løb er foretaget, 
er sket 1 samråd med ingeniør Fogtmann. 

Frontprojektørerne har aldrig været tænkt som et vandtæt armatur, 
hvilket de i følge konstruktionen heller ikke kan være. På grund af 
den stærke opvarmning i armaturet danner der sig meget kondensvand, 
som bl.a. slår sig ned på reflektoren. 

På SOANDIA's opfordring undersøger vi for øjeblikket mulig-
heden for at ændre frontprojektørerne, og vi skal senere komme 
tilbege til sagen. 

Med hilsen 

pr. LOUIS POULSEN & CO. A/S 

1 reflektor sendt separat.  

Afskrift til li t  Ha. II L og ;qM.  



Hr. Harald V. Lassen, 
Ny Vestergade 17, 
København K. 

Afd. L Pb-611. 	3o.1.53. 

Ang.: 75o hk diesellokomotiver -  remseudrustnina.  

I besvarelse af Deres skrivelse af 26.,1s. og i tilslut-
ning til telefonsamtale i dag kan vi oplyse følgende: 

ad 1) Knorres forslag om at udskifte de hidtil leverede 
aluminiumsførerhåndtag til hjtelpeførerventilen med førerhAnd-
tag af rødgods kan vi tiltræde, men da samtlige lokomotiver er 
1 drift, er det nødvendigt, hver gang et førerhåndtag knmkker, 
at reparere det midlertidigt ved svejsning. Vi må derfor bede 
Dem om at foranledige, at Knorr sender os 9 førerhåndtag udført 
i rødgods, hvorefter vi - udover det ene, der er tilbagesendt, - 
skal returnere de øvrige 8. 

• 
ad 2) Med hensyn til førerkontrolventilen erkender vi, 

at De af de herfra til denne bestilling fremsendte oplysninger 
muligvis ikke har kunnet se, på hvad måde vi indbyggede V 18 
i lokomotiverne i forbindelse med elektriske apparater, selvom 
vi henviste til, at de skulle indbygges på samme måde, som V 2o 
i sin tid er blevet indbygget, medmindre De måtte have de for 
år tilbage fremsendte tegninger. 

Af det fremsendte bremserørdiagram synes vi imidlertid, at 
man så nogenlunde må kunne bedømme, hvorledes vi har tænkt os 
at indbygge V 18, nemlig på enden af et tm rør, som udgår fra 
hovedbremseledningen, og at de givne oplysninger fremgår det 
tillige, at der kun bruges 1 ventil pr. lokomotiv, som boldes 
lukket at et elektrisk apparat (magnet). Til Deres orientering 
kan vi tilføje, at førerkontrolventilen fungerer på den måde, 
at magneten, der styrer kontrolventilen, slipper sit tryk på 
denne, når strømmen brydes, og fjedren kan løfte ventilen og 
åbne den, så luften kan strømme ud og udlufte hovedledningen. 

Med V 18 i den udførelse, som nu er leveret fra Dem, 
reduceres ledningstrykket i. hovedledningen kun et par streger 
og ikke nok til, at styreventilen skifter om og setter tryk 

Fl/GK. 	II L. 
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på bremseledningen. Med den af os foretagne opboring af hullerne 
reduceres trykket i hovedledningen så meget, at vi kan opnå et 
bremsetryk på 1 kg i gunstigste tilfælde måske l, men hermed 
er man fra banernes side ikke tilfreds. 

Vi imødeser Knorr's bemærkninger hertil, idet vi kan til-
føje, at vi ikke kan forhale sagen, og såfremt Knorr ikke kan 
eller vil levere V 2o, vil den blive fremstillet her hos os. 

Med hensyn til de leverede dobbelt-manometre gør vi opmærk-
som på, at selvom de er bestilt ens til de 9 750 hk dieselloko-
motiver og, de 6 375 hk lokomotiver, nemlig leveret efter 
tegning 24486 pos. 16, er de leveret forskellige, idet de 6 
manometre er leveret som vist på tegningen med omløber uden 
løse studse, hvorimod de 9 manometre er leveret med omløber og 
løse studse, som slagloddes på luftledningen. 

Dette har forvoldt os en del vanskeligheder, idet vi fra de 
første 750 hk diesellokomotiver har fået sendt 4 manometre til-
bage, som var gået itu, og da vi så sendte de manometre, vi 
har fået til de små lokomotiver, passede de ikke og blev derfor 
returneret. Da vi således ikke kunne hjælpe banerne med de mano-
metre, vi har på vort lager, så vi os nødsaget til at foretage 
en midlertid reparation på manometrene og sende dem tilbage. 

Hele dette spørgsmål skal vi snarest komme tilbage til, 
men vi beder Dem allerede nu hos Knorr forespørge, om Danske 
Statsbaners krav om, at dobbelt2Ztnometret skal tilsluttes 
direkte på hovedluftbeholderen respektive direkte på hoved-
ledningen I stedet for på førerbremseventilen, således som De 
foreslår det, står i forbindelse med, at manometret ødelægges, 
fordi ledningerne fra førerbremseventilen til manometret er så 
korte, at manometret kommer i svingninger, når førerbremseventi-
len er i brug, og lufthastigheden bliver stor. 

Med hilsen 

A/S FRICHS 



Louis Poulsen & Co. VS, 
Nyhavn 11, 
København K. 

&td. L Pb-6o3. 	3.2.53= 

ett22A.ref •oekrer 

Vi har modtaget Deres brev af 28.f.m. samt den ene af de 
tilsendte reflektorer retur 1 delvis afpudset tilstand. Til 
Deres bemærkning om, et reflektoren ikke syntes at være regel-
mæssigt vedligeholdt, kan vi kun anføre, at vi har været af 
den opfattelse, at projektørerne 1 lighed med almindelige 
automobillygter ikke krævede noget særligt hyppigt tilsyn 1 
den daglige drift, og vi har derfor heller ikke anført noget 
herom 1 vore instruktioner til banerne. 

Som det fremgår af vort brev af 16.f.m., har statsbanerne, 
uden at vi har været bekendt dermed, taget spørgsmål2t op og 
truffet en ordning. Vi kan meddele, at vore oplysninger herom 
er indhentet hos 2. distrikts maskinafdeling, der løvrigt 
yderligere har oplyst, at reflektorerne heller ikke er til-
fredsstillende med hensyn til afslibningen af Parabolspejlets 
overflade, som de finder er for ujævn og derfor ikke koncen-
trerer lyskeglen tilstrækkeligt. Man har selv fremstillet nye, 
bedre forarbejdede reflektorer og dermed opnået bedre resultat. 
Vi afventer med interesse Deres meddelelse om resultatet at de 
undersøgelser, De i samarbejde med Scandia vil foretage. 

Med hensyn til privatbanerne mener vi efter Deres meddelelse 
og afpudsningsforsøg at måtte gå ind for i alt fald indtil 
videre at forsøge på at bibeholde de forniklede reflektorer, 
men forinden vi afgiver meddelelse til banerne om vedlighholdelsen, 
beder vi Dem besvare følgende spørgsmåls 

1) Kan De angive en speciel årsag til, at reflektorerne 
angribes så hurtigt. 

2) Kan der foretages noget ved projektørerne eller ved 
reflektorerne til at forhindre eller forhale angrebet. 

3) Hvor ofte skal eftersyn og afpudsning foretages. 

Ila/GK. 	kopi til Ha, II L og EKN. 



2 - 	 3.2.53. 

4) Hvorledes er fremgangsmåden ved poleringen, og hvilken 
glinsemasse skal anvendes (prøve bedes fremsendt). 

VI imødeser Deres meddelelser snarest, da spørgsmålet er 
særlig vigtigt for privatbanerne, hvor man på grund af die 
mange ubevogtede overkørsler har brug for en særlig kraftig 
belysning af banelegemet. 

Med hilsen 

A/S PRICES 



Et. Harald V. Lassen, 
Ny Vestergade 17 9  
København K. 

Afd. L Pb-611. 	9.2.53. 

o hk diesellokomotiver - dob ItbremsemEmbe 	 °meter. 

I fortsættelse af skrivelse herfra af 3o.f.m. specielt 
1 forbindelse med slutningsbemærkningen undlader vi ikke at 
meddele, at vi nu igen bar været udsat for, at et dobbelt-
manometer er blevet sendt tilbage hertil med meddelelse om, 
at manometret er gået i stykker. 

Ved en undersøgelse her hos os blev det påny konstateret, 
at det er ~stangen fra bourdonrøret til den aksel, der 
drejer den røde viser (hovedbeholdertrykket), der er gået løs, 
idet skruen mellem trækstangen og araen på viserakslen er 
faldet ud og ligger nede i manometerhuset og rasler. Det 
drejer sig altså ikke om nogen fejl at betydning, men en ulempe, 
som virker irriterende for banerne. 

Da skruen tilsyneladende ikke kan sikres mod at dreje sig, 
er vi fol'tsat tilbøjelige til at tro, at grunden til, at det 
altid er den røde viser, der svigter, er, at netop denne viser 
vibrerer ret stærkt, når der foretages påfyldning fra hoved-
luftbeholderen til ledningen, således at luften strømmer hastigt 
forbi afgreningen til manometret. 

Vi må bede Dem forelægge dette for Knorr Bremse A/G og 
samtidig gøre opmærksom på, at de spørgsmål, som vi tidligere 
har rejst, må besvares så hurtigt, som det overhovedet er muligt. 

Med hilsen 

A/S FRICHS 

Fl/GK. 	II L. 



°/#2, 

LOUIS POULSEN & CO. A/S 

EJS/VH 

Afskrift. 	 Pb-6o3. 

, 
København K., 9. februar 1953. 

A/S FRICHS, 

Aarhus. 

7P h 
Ane. reflektorer i frontlanterner.  

Deres brev af 3. ds., ref. Afd. L P6-6o3.  

Refererende til Deres brev af ovennævnte dato og til telefon-
samtale med hr. Ingeniør Flor den 4. ds. kan vi neddele Dem, at vi har 
.drøftet spørgsmålet om vedligeholdelse af de til Dem leverede fornik-
lede reflektorer med afdelingsingeniør P. Bang, Teknologisk Institut. 
Ingeniør Bang er af den mening, at det eneste, man kan foretage sig 
for at vedligeholde de forniklede reflektorer, er regelmæssigt at af-
pudse dem med glinsemasse, eventuelt med en god flautopolish". Rense-
og vedligeholdelsesmidler for metaloverflader indeholder praktisk talt 
altid slibemidler, og den af os omtalte glinsemasse består af en blan-
ding af findelt smergelpulver og fedt. Sølv angribes neget let af 
svovl, og det er uundgåeligt, at en forsølvet flade efter et vist an-
tal ganges pudsning må fornyes, da sølvlaget simpelt hen er slidt op, 
og det samme gælder for enhver anden overfladebehandling af lignende 
art. Efter ønske af D.S.B. og på anbefaling af Teknologisk Institut 
blev halvdelen af en leverance reflektorer - antagelig netop de re-
flektorer, som De anfører, at 2. distrikt lader forsølve, leveret med 
en overfladebehandling, som kaldes "Cutineringll, og som består i en 
kobber-tin behandling af reflektorernes overflade. Denne metode har, 
såfremt vi skal dømme ud fra et eneste eksemplar, som vi har modtaget 
fra ingeniør Fogtmann i København, ikke varet særlig god. 

Som meddelt Dem har ingeniør Fogtmann sat sig i forbindelse ned 
de forskellige distrikter, hvorfra der ikke til ham er indgået nogen 
klage over reflektorerne, og når der foreligger et resultat af hen-
vendelsen, skal vi komme tilbage til sagen. Vi har ingen grund til at 
tro, at de til Dem leverede frontlanterner skulle vare dårligere m.h. 
til tæthed end de andre leverede, og vi er mest tilbøjelige til at tro, 
at angrebene skyldes kondensvand, som ikke kan undgås. En del af re-
flektorerne anvendes i armaturer (indbygning), som vi ikke har kend-
skab til, og vi formoder, det for disses vedkommende stiller Sig på 
samme måde. 

De nævner I Deres brev, at D.S.B.'s 2. distrikt er af den mening, 
at reflektorerne ikke giver en tilstrækkeligt koncentreret stråle. 
Vi kan hertil svare, at dette netop ikke er ønsket af ingeniør Fogt-
mann, og at konstruktionen af frontlanterne .netop fra D.S.B.'s side 
er forlangt ændret for at få en mindre koncentreret stråle. 

Vi skal komne tilbage til sagen, når vi har hørt fra ingeniør 
Fogtnann. 

Med hilsen 

Afskr.: L Ha t  EKN og II L. 



Afskrift.  

HARALD V. LASSEN 

København K. 16. Februar 1953. 

MII/GA 

Firma A/S Frichs, 
Afd. L, 
Postbox 115, 
A a rhu s.  

Anz, 75o BK Diesellokomotiver - Bremseudrustning ‘  

Som Svar paa Deres Skrivelse af 3o. Januar - Deres Ref. 
Pb-611 - hvis Indhold jeg har videregivet til Firma Knorr-Bremse  
G.m.b.H., MUnchen, meddeler jeg, at KNORR meget beklager, at De 
har Grund til at reklamere over Kvaliteten af Manometrene. 
Man fremhæver, at det er første Gang, man har modtaget saadanne 
Reklamationer. Man skal sende de ønskede 4 Stk. Manometre 
ifølge Tegning 24486/16 som Erstatning i Slutningen af denne 
Maanedo  Man beder Dem, naar De modtager disse, at returnere de 
defekte direkte til MUnchen. 

For en Ordens Skyld bemærker jeg, at KNORR endnu Ikke 
kendte Indholdet af Deres Skrivelse af 9. Februar, da man med-
delte mig det ovenfor refererede, 

Med Hilsen 

P.S. Da KNORR ikke besvarer Resten af Deres Brev af 3o. 
Januar, har jeg straks skrevet desangaaende, og 
haaber jeg meget snart at kunne komme tilbage til 
dette. 

Arskr.: L 9  II L. 



Direktøren ved Tilsynet med 
Privatbanerne, 
Grønningen 15/ 
København K. 

Afd. L Pb-647. 	24.2.53. 

Ang.:, U0 hk diesellokomotiv . lftnIng.  

Fra direktøren for Eillerød-Frederiksvark-Hundested Jernbane... 
Selskab er vi blevet opfordret til uden udgift tor banen at 
levere nogle konsoller passende til banens løftebukke eor et 
nødvendigt tilbehør til lokomotivet for at kunne løfte det. 

Vi vedlægger en afskrift af banens Skrivelse og skal til-
lade os foruden at vedlægge en kopi af vort svar herpå at frels.. 
komme med nedenstående supplerende oplysninger. 

I det oprindelige udkast til lokomotivet havde vi regnet 
med at løfte med løftebjælke først under den en* pufferplanke 
og senere, efter at bogien var fjernet, under den anden. rette 
udkast dannede grundlag for torretningsafslutningen. 

• Under udarbejdelsen af lokomotivets detailkonstruktioner 
specielt på grund af de profilbyggode bogier opstod der enkelte 
problemer, som vi ikke havde haft opmærksomheden henvendt på, 
da bestemmelsen om de profilbyggede bogier blev taget.. Vi 
erindrer i denne forbindelse om hjulstanden, som måtte holdes 
indenfor et bestemt største mål af hensyn til de eksisterende 
drejeskiver -. 

Et af de problemer, der også er en følge heraf, var plads-
forholdene i begge lokomotivender, hvor det på grund af den 
større hjulstand på bogierne blev vanskeligt at anbringe en 
løftebjælke under purferplanken, I hvert fald måtte forskellige 
dele demonteres, hver gang løftebjælken skulle anbringes. 

Under et besøg fra Frederiksverkbanen såvidt vi erindrer, 
var det maskiningeniør Kier og værkfører Wilspang drøftede vi 
netop denne sag, og vi foreviste, hvordan vi havde indrettet 
lokomotivet til løftning med vore egne løftegrejer. 

Man var enige med os 1, at det var for omstændeligt og 

II L. 



. 2 - 	 24.2.53. 

besværligt hver gang at skulle demontere sneskærme på bogierne 
m.m., forinden man kunne påbegy:te lørtninten• 

Ved samme lejlighed oplyste vi, at man også kunne løfte de 
pågældende lokomotiver med almindelige donkrafte ved at anbringe 
donkraften lige netop ved de løfteøjer, som vi har svejst på 
sidedragerne. På opfordring meddelte vi skriftligt målene for 
løfteøjernes plaeering på lokomotivet. 

Efter et hertil fremsat ønske bar vi tilstillet de enkelte 
baner en tegning af løttekonsollen, således at hver især kunne 
udføre konsollerne derefter. 

Vi fandt det naturligt samtidig til orientering et meddele 
banerne, hvad vi kunne udføre disse konsoller for, og at tilbyde 
dem, hvis de ikke måtte foretrække selv at udføre dem, hvad vi 
gerne så blandt andet for at undgå misforståelser ved fore-
kommemie afvigelser på de forskellige boners løftebukke. 

Når vi her behandlet hale dette spørgsmål så udførligt, er 
det ikke for at gøre vore kontraktlige forpligtelser gældende, 
men for at fremhæve, at vore synspunkter efter vor opfattelse 
er baseret på rimelighedens krav. 

For fuldstændighedens skyld vedlægger vi en kopi at det 
omtalte brev af 12.2.53 samt den deri nævnte fortegnelse over 
depotværktøj. 

Kopi af ~værende skrivelse er tilstillet direktøren for 
Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane-Selskab. 

Med hilsen 

k/S PRICES 



Afskrift. 	 Pb-655. 

Harald V. Lassen 	 København K 27. Februar 1953. 

KHL/GA 

Firma A/S Frichs, 
Afd. L, 

Postbox 115, 
Aarhu s. 

An. Bremseudrustnin er til Diesellokomotiver. 

Som Svar paa Deres Brev af 3o. Januar - Deres Ref. Pb-611 - 

meddeler jeg, at jeg fra Firma Knorr-Bremse G.m.b.H., München, har 

modtaget et Brev, der i Oversættelse lyder som følger: 

"1. Førerkontrolventil V 18: 

Vi har taget til Efterretning, at de af Firma Frichs hos os bestilte 
Førerkontrolventiler V 18, indbyggede i Forbindelse med et elektrisk 
Apparat (Magnet), heller ikke i opboret Stand har det fornødne 
Gennemstrømningstværsnit til at opnaa den fulde Bremsevirkning. 
Vi har indtil nu ikke anbefalet nogen Kunde Anvendelsen af V 18 
som direkte Tømningsventil, da denne kun er tænkt som Styreapparat 
for en Ventil med større Tværsnit. I det foreliggende Tilfælde 
har vi ligeledes henvist til, at V 18 kun kan anvendes i For-
bindelse med diverse Apparater. 

Vi er dog i Stan til at kunne give Dem et Forslag, hvorefter Fører-
kontrolindretningen kan gøres fuldt virksom uden større Ændringer 
af Rørledningerne. Vor Skitse SKV 13332 viser Anordningen af 
Førerkontrolventilen 4A 27187. Denne Ventil har 	Gennemgang 
og bliver styret af den allerede indbyggede V 18. - 3 Ltr.-Beholde-
ren og Strømningsdrosselen muliggør en forhalet Paavirkning af 
Bremsen. Drosselboringen maa afstemmes tilsvarende. Vi vedlægger 
Skemaskitse, Indbygnings- og Snittegning in - 1 uplo af den ny 
Ventil, som skal in-'bygges, samt Tegninger af Beholder og Drossel 
ligeledes in duplo. 

2. Dobbelmanometer 150 Ø:  

Manometrene blev leveret med forskellige Tilslutningsmuligheder. 
Til Kommission 1°0574 (= 9 Loks - 750 HK) har Kunden modtaget 
18 Stk. Manometre med Tilslutning (BundbuchsenanschlUssen) for 
Rør lo Ø. Disse Rørtilslutninger svarer ikke til vor Tegning 
24486. De 6 Manometre for Komm. loo576 (= 6 Loks - 375 HK) havde 
derimod Tilslutninger ifølge Tegning. To efterleverede Manometre 
var ligeledes mel Tilslutninger efter Tegning. Den fornødne 
Forbedring af Viserbefæstigelsen blev foranlediget. 

Vi vil afhjælpe de af Firma Frichs anførte Mangler og ombytte de 
ubrugelige Apparater. Vi er dog ikke af den Mening, at de til 
de 9 Lokomotiver 75o HK leverede Manometre med "Bundbuchsen" skal 
ombyttes. Vel Erstatningsleverancer af Manometre med Tilslutninger 
efter vor Tegning 24486/16 skal saa kun LoAAenippelen (Bunbuchsen) 

Afskr.: L og II L. 
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tages af Rørene og Erstatningsmanometrene skal saa tilsluttes 
paa den sælvanlige Maa/e. 

3. Aftageligt HaanItag til Førerventil Zb-l:  

Det er blevet foranleliget, at et tilsvarenle &tital Førerhaanitag 
af Røgos bliver leveret i Bytte mol le ler forhaanlenværenle 
Aluminiums-Haanitag." 

Indlagt følger 2 Rksemplarer af Tegningerne 

SKV 13332, 4A 21187, 3A 21186, 4A 28 14-8, 4A 277o8. 

I Haab om, at lette er tilfrelsstillenle„ tegner 

Mel Hilsen 

5 Tegninger in duplo. 



KNORR-BREMSE • 

<g» G' f•IBH 

Månchen. Man nhei tn, Volmarstei. 

Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und ~Nicher? Beilagcn vitrbleIbt 
Sin sind dem Empihnger nur zum perscSalicher Gebrouch aneertraut. 

Ohne unsere schrlftliche Genehmigung &Vie* sin nicht kopier? ode, eeruiei. 
feltigt, auch nicht dritlen Personen, inshesondere Welltewerbere mitgeteift 
eder zugenglicn aemacht weraen. Widerrechriche Benutzung aurch sen 
Emu/anger eder Orme hat ziuit. und strafrechtnche Folden. Die Zeich. 

non und 4dmftiche Begagea siaci ses im Falle der Nichfhasteavng 'efor? 
yatkzu,dehen. 

Ma. 	Werksto# 

1:1 
14A27708 

Strtmungsdrossel R1/2" Ersatz 
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tins. Sin sind dnm Empfånge,  nur vira perehnachen Gebrouch anvertrauf, 
Ohne fareso& scht fifIlche Genehmlgune dOrlen *le nrchf kopier - 1 oder vervIel. 
19111g1, ouch n , h1 d , i ,  ten Personen, Insbesondete Wellbewertern follgefell1 
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Das Utheberreck an diesel: Zeichnungen und samtlichen Bellegen verbleibt 
tins. Sie sind den Empfarger nur rum persdnlichon Gebraucn cnverfraut. 
0e unsete schrltlliche Genehmigung datten sin nicht kopiert oder ventet.. 
t
S 

!gi, (Jun.`, nicht dritlen Personen, mane:ondere Weltbewerbern mItgefellt 
o r zugånglich geroacht tverden. Widerrecht'iche Bonutzung durch den 
Emotanger oder Dritle hat siril- und stialrachtliche Følgen. Ole Zolch. 
~gen und shmtliche Beilagon sind ane /In Falle der Nichtbestollung soter} 
zurOckzugeeen. 

Werkstoff 

KNORR-BREMSE 
GMBH 

Manchen,Mannheirn,Vatmarstein 

SKV 13 332  
Ersetzt durch: 

,07./( 	4/17 C/cD/7 ///7,6C/C/ d81 

- M'17/17(P 14,  '' Ersatz far:  
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KNOF?R-BREMSE 

MCnchen,Votmarstein, Manrbeim 
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3A27186  
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• 
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SIck. Benennung 
Das Wheberrechl an diemm Zeichnungen und samtlicheis Beitagen verbleibt 
tins. Sie sind dem Einufeteger ner zum persnlichen Gebrauch anret -kant 

• Ohne unser, schriftliche Cenehmigung darlen sin ~hf hoplert oder var. 
vielfhltigt, ouch Nicht dritlen 'Personen, lasbesendere Wotthewerbern, 
gelen! eder zuglinglich 9emacht werden. Widerrechtliohe llenutzung durch 
den Ereppager oder Orltte hol ziell- und etrafrechllichis Talgen. DM Zeich-
aunqms vad ellmtiiche °Magen sind ens im Falle der hhchlbestellun9 aofort 
slirfick.regeben. 
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Afskrift. 	 Pb-647 

Direktøren ved Tilsynet med 

Privatbanerne 	 Jour. Nr. F.S./U.7. 

Københaevn, d. 12. marts 1953. 

Ang. 75o hk diesellok-løftnine.  

Under henvisning til det ærede firmas skrivelse af 24, 

februar 1953 - Af. L Pb-647 - vedrørende levering af konsoller 

til banernes løftebukke skal jeg tillade mig at udtale følgende: 

I Deres skrivelse af 24. februar 1953 - 591 - til direktøren 

for Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane henvises til den 

overenskomsten vedhæftede fortegnelse over reservedele og værk-

tøjer, som skulle omfatte de dele, man efter forudgående drøftel-

se var blevet enige om burde medleveres hvert lokomotiv. 

Dette kan dog formentlig kun gælde reservedele, idet der i 

fortegnelsen over værktøjer kun er anført "normale nøgler og 

specialværktøj for motoren." 

Jeg vil mene, man bør henholde sig til overenskomstens afsnit 

II, pkt. 19: 'Tilbehør og værktøj. 

Med lokomotivet leveres det for vedligeholdelse og eftersyn 

nødvendige værktøj og tegninger i sædvanligt omfang samt 3 

instruktionsbøger." 

Man kan måske gøre gældende, at ordene "i sædvanligt omfang" 

kun refererer til "tegninger" - og i så fald bør A/S Frichs betale 

de pågæl d ende konsoller, som er nødvendige for alle banerne 

(køberne) for at kunne foretage vedligeholdelse og eftersyn. Men 

da denne fortolkning må siges at være tvivlsom, foreslår jeg, at 

køber og sælger deler udgiften ved konsollernes fremstilling. 

Genpart af nærværende skrivelse er tilsendt direktøren for 

Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane. 

A/S Frichs, 

Aarhu s. 	 Afskr.: L, II L 1  III Og IX. 



Direktøren ve e Tilsynet mee 
Privetbanerne, 

Grennineee 15, 

Lebenhavn K. 

Pb-663. 	19.3.53. 

kjuz.±.25,2_11:11.,..:!LutL o ot iv - .rtota 	 ni ... 

	

1 besvarelse af eeres skrivelse r,1" 	som vi på grund 
af forskellige forhale 'først i ag kan komme tilbage til, og 
hvori ne foreelår, et lagiften til tremstilline af ee omtalte 
løftekonsoller Aeles mellem køber !.>g selger, skal vi, ea vi ikke 
kan se noren motivering for et blegt herpå, tilleee os at 
supplere ee allerede givne cplysninger med felgenee. 

Vel uearbejeelsen af ee ældre kontrakter fra tiden omkring 
1931 eg ferue derfor snvenete vi i een tekniske specifikation 

i afsnit 2 punkt 19 GIvne eorzulerine gåenee ud på, at mer 
"med lokomotivet leveres 'et fer vedligeholdelse eg eftersyn 
nøeveneige vmrktej eg tegninger I sædvanligt omfang 	men ea 
denne formulering af og til gav anledning til eivergerenee 
opfattelser, blev eet gennemført, et 'er i hver overenskomst som 
særligt bilag blev vedhæftet ee fortegnelse, eer nøje speeifi-
eereee antallet af reservedele, medens værkterne kun omfattede 
de dele, men havle brug for I selve lokomotivet. 

Under forhanelingerne veererenee oprettelsen ef en overens-
komst em levering af ee her omhandlede lokomotiver til privat-
banerne blev eer lagt vægt pL, et overenskomsten skulle udformes 
såleees, at prisen for hvert lokemotiv til hver enkelt bane 
kunne blive een samme. eette meførte, et vi afleverede ab fabrik 

modsætning til tielieere, hvor vi leverede trit pA hver ~Ilt 
bene, ligesom også begrebet eepetværktej uegik, forel det må 
fastsættes ved forhaneling med hver enkelt bane og eerfor må 
variere i pris efter hver banes behov. 

De her anførte synspunkter har været foruesmtningerne for 
fastsættelsen af een endelige pris og skulle, stviet vi kan se, 
Ikke give anledning til eivergerenee opfattelser. 

Under bygningen af de 75o hk eiesellokomotiver blev eer fra 
vort værkstees siee gjort opmærksez på, tt een peregneee leftnine 

F1/Q2.-K. 	kopi til 11 L, 111 og IX. 
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af lokomotiverne henne ved pufferplanken var ret besværlig, og 
der blev da truffet bestemmelse om at udarbejde forslag til at 
løfte lokomotiverne ved hjælp af øjebolte anbragt på sidedraeeren, 
på samme måde som det anvendes zf statsbanerne ved hjælp af kran 
og stropper. 

Efter at vi havde forsynet lokomotiverne med de nødvendige 
konsoller pt ~rageren, blev der fremsat forslag om at løfte 
lokomotiverne ved normale løftebukke, hvilket igen foranledigede, 
at vi edferte et forslag til en konsol, som passede til løfte-
ejerne på lokomotivet og kunne gribe omkring skruetreversen på 
løftebukkene. 

. , 1;ttte forslag blev 1 sin tig forevist for ingeniør C.V. r.ier 
og Frederiksvmekbanens værkfører, der tilfældigvis var her pt 
besøg samtidig, og vi blev anmodet om et sende tegning af de 
specielle konsoller, som passede til vore løftebukke, til alle 
banerne, således at de hver iser kunne udføre lignende konsoller, 
som passede til banernes løftebukke. 7';ette ønske efterkom vi 
og gav samtidig til orientering meddelelse om, hvad de løftebukke 
havde kostet os at fremstille til vort eget brug, og om ønsket 
var vi beredt til Et levere dem til samme pris. 

ea lokomotivet fortsat kan løftes ved eufferplanken under 
anvendelse af løftebjælker, selvom Aet er r'et besværligt, medens 
løftekonsollen betyder en væsentlig forenkling af arbejdet for 
banerne, finder vi det ken rineligt ;  at banerne hver iSMP an-
skaffer de ar os foresltede kensoler, og 	stftemt de mttte 
foretrække det - selv fremstille ensollerne pt lignende mbde 
som angivet pt den herfra fremsendte teerArkg. 

F:fter vor opfattelse er leftekonso/lerne som foren nævnt 
et værktøj, som ikke vedkomeer dette specielle lokemetiv, men 
udelukkende en part af de løfteaggreeeter (løftebukke), som de 
enkelte baner selv mT anskaffe. 

klene den omstændighed, at vi ikke ved, hvilke baner der 
har lfftebukke, eg at vi ved fremsendelsen tf vort forslag ed. 
trykkelig har gjort epmærksom p‹., et det 1 hvert enkelt tilfalde 
nøje me uneersges, om forslaget passer til banens løftebuk, 
stemmer efter vor opfattelse overens med de synspuneter, vi oven-
for har fremført. 

Genpart af nærverende skrivelse er tilstillet direktøren 
for Eillerød-I,rederiksværk-Uuneested ;ernbane. 

Med hilsen 

k/3 FF;ICES 



Afskrift. 	 Pb-655 

Harald V. Lassen 
København K. 7. April 1953 

KHL/W 

Firma A/S Frichs, 

Afd. L Pb-655, 

Aarhus. 

Postbox 115. 

72)r,, 
Ang. Bremseudrustninger til Diesellokomotiver.  

Som Svar paa Deres Brev af 2. Marts, hvis Indhold jeg har 
videregivet til Firma Knorr-Bremse G.m.b.H..  MUnchen, beder jeg 
Dem venligst bemærke, at KNORR takker for de givne Oplysninger, 
og har man givet mig et Svar, der i Oversættelse lyder som følger: 

"Angaaende Førerkontrolventilerne har vi noteret, at de af 
os leverede Ventiler V 18 ikke anvendes til Diesellokomotiverne, 
men at der der er sat Førerkontrolventiler V 2o i Fabrikation. 

Angaaende Dobbeltmanometrene har Firma A/S Frichs Ret -I, 
at det er umotiveret at levere disse Apparater i to forskellige 
Udførelser. 

Det burde i sin Tid =e blevet bemærket i vor Revision, at 
en Del af Apparaterne ikke var udført i Henhold til Tegningerne. 
Dette er ikke sket, og vi beder Dem overfor Firma Frichs und-
skylde denne Fejl. 

kf Firma Frichs Oplysninger ser vi, at Udførelsen af Dobbelt-
manometrene ønskes som de 18 Stk., som vi allerede har leveret. 

De 6 yderligere Dobbeltmanometer saavel som de i Henhold 
til vor Toldfaktura af 3o.1.53 efterleverede to Dobbeltmanometre 
15o Ø er fremstillet i afvigende Udførelse. For Tiden har vi 
store Vanskeligheder med at fremskaffe Manometre i den Udførelse, 
som ønskes af Firma Frichs, og vi beder Dem derfor gøre Frichs 
det Forslag, at tilbagesende os de 6 + 2 Manometre. Vi vil saa 
ændre disse 8 Instrumenter i Løbet af kort Tid, saaledes at 
de svarer nøjagtig til de leverede 18 Instrumenter. 

Denne Retursending kunde saa ogsaa vedføjes de 2 Dobbelt-
manometre og det ene Enkeltmanometer, som i Henhold til Slut- 
bemærkningen i Deres Brev af 5.ds. er sendt Dem fra Firma 
Frichs til Reparation. 

Vi haaber, at Firma Frichs er indforstaaet med vort Forslag, 
og beder Dem hurtigst give os Meddelelse herom. 

Vi imødeser Tilbagesendelse af samtlige 11 Apparater og tegner" 

Jeg beder Dem meddele mig, om det under disse Omstændigheder 
maaske vilde være bedre at returnere de 6 Manometre til de smaa 
Diesellokomotiver samt de to efterleverede Dobbeltmanometre 15o Ø, 

Afskr.: L og II L. 



- 2 - 

saaledes at disse kan blive ændret, inden de skal anbringes paa 
Lokomotiverne. 

Hvis De er indforstaaet hermed, beder jeg Dem venligst sende 
Manometrene saa snart som muligt per Post direkte til Adresse 

Firma Knorr-Bremse GmbH., 
(1b) München 13  

Moosacherstrasse 8o 

Jeg skal da anmode KNORR om at fremskynde Istandsættelsen saa 
meget som muligt. 

Med Hilsen 



Afskrift. 	 pb-686 

Direktøren ved Tilsynet med Privatbanerne 

København K., d. 24. april 1953. 	 Journ.Nr. F.S./U.7. 

YM. 	 PH/HM. 

I anledning af Deres skrivelse af 19. marts d.å. - Afd. L - 

Pb-663 - meddeles, at jeg gennem Hillerød-Frederiksværk-Hundested 

jernbanes direktør har indhentet en erklæring fra banens maskin-

tekniske konsulent om hans forhandlinger med Dem om løftning af de 

nye 75o hk diesellokomotiver for eftersyn og revision. 

En afskrift af erklæringen vedlægges, og da det af denne 

synes at fremgå, at spørgsmålet om at løfte lokomotiverne ved 

løftebukke, hvilket jo var årsagen til anvendelse af de særlige 

løftekonsoller, stammer fra Dem, mener jeg at måtte fastholde det 

i min skrivelse af 12. marts d.å. - journal nr. F.S.71[1.7 - tagne 

standpunkt til, hvorledes udgiften til konsollerne skal afholdes. 

Genpart af nærværende skrivelse er tilsendt direktøren for 

Hillerpd-Frederiksværk-Hundested jernbane. 

A/S Frichs, Aarhus. 

Afskr.: L og II L. 



Direktøren ved Tilsynet med 
Privatbanerne, 

Grønningen 15, 

Københzvn K. 

Afd. L rb-65,L. 

Med Deres skrivelse af 24.ds. fremsender De en erklæring 
fra ingeniør C.. Kier under henvisning til forhandlin ger mellem 
ingeniøren og os under bygningen ef de 75o hk diesellokomotiver. 

De vi ikke kan se, et vi her påberåbt os nogen eftule med 
ingeniør Kier, men kun refereret spørgsmålet løftning rent 
historisk, forstår vi ikke, hvad ingenier Kiers udtalelse har med 
det1;rincipielle i sagen at gøre. 

Vi mt  derfor fastholde vort standpunkt, men de de uetalelser, 
som De har fremsat tidligere og nu i forbindelse med ingenier 
Kiers erklæring, har givet os den opfattelse, at en mundtlig drøftel-
se vil være ønskelig, og da ingeniør Floor i anden anledning venter 
at være i København tirsdag og onsdag i næste uge, beder vi om lej-
lighed til mundtligt at gøre rede for vore synspunkter. 

Med hilsen 

A/S YI C E 5 

Fl/GK.-K. 	II L. 



Afskrift. 	 Pb-673 

Direktøren ved 
Tilsynet med Privatbanerne 

København K., d. 27. april 1953. 	 Journ. Nr. F.S./U.7. 

YM. 	 PE/HM. 

I anledning af Deres skrivelse af 16.ds. - Afd. L Pb-673 - 

meddeles, at jeg med beklagelse ser, at De endnu ikke kan sige 
noget om leveringstiderne for de 375 hk diesellokomotiver, specielt 

det første, fordi - som De skriver - Titan mangler noget i at 

kunne opfylde de betingelser, som vi har forlangt, banemotorerne 

skal kunne tilfredsstille. 

Banemotortypen blev efter Deres forslag i skrivelser af 7. 
november og 2.L. december 1951 - afd. L P - -252 - fastlagt ved 

skrivelse herfra af 27. december 1951,  og jeg har ikke senere hørt 
noget fra Dem om, at der er sket ændring heri, medens De tværtimod 
ved Deres skrivelse af 19. juni 1952 - afd. L Pb-436 - dog gav ret 

præcise leveringstider for lokomotiverne, hvortil kom, at De i 
Deres skrivelse af 2o.s.m. - Afd. I - oplyste, at Titan nu havde 

givet Dem telegrafisk meddelelse om leveringstiderne for de elek-
triske maskiner, hvilket gav mig anledning til i skrivelse af 
27. juni 1952 at udtale, at jeg formente, et det første lokomotiv 
måtte kunne leveres omkring den 15. januar 1953 og ikke den 15. 
februar s.å. - og dette er - sF°,vidt jeg kan se - ikke modsagt af Dem. 

Jeg står derfor helt uforstående overfor de nu fremkomne meget 

mangelfulde oplysninger og imødeser derfor gerne snarest meddelelse 

om, hvorfor banerne skal være udsat for sådanne forsinkelser af 
materiel, som har meget stor betydning for deres økonomiske drift. 

A/S Frichs, 

Aarhus. 

Afskr.: L, II L og EKN. 



En.ald V. Lasso% 

Vestorgade 17, 

1banhavn K. 

Afd. La 
Pbm455. 13. 5.53. 

JLW.I.L.2=2"-X25W222.t2X,"" 	4O1it7P,^t4! 

Under henvisning til Deres skrivelse af gt.rs dato og ti&. 
ligere korrespondance, sidst Deres 2 breve af 'M.m., og 7.ds., 
stadtmstor vi at have modtaget de heri omtalte 3 manometre til—
bare hertil i dag. 

Til Deres 	^ kan vi 073_ se, at de 2 dobbeltmano. -  
metre begge var magen til de 18 manZometre, der er leveret til 
de 9 75o hk diesellokomotiver mod løs studs, jævnfør Deres brev 
ar 27.2.53 under 'punkt 2, altså Ikke efter tegning 24486/16, 
modens do resterende 6 Co,Vxltniarlonctro er leveret efter denne 
to?ning. 

Vi har son aftalt i dag sondt de C; dobbeltmananatre =dor 
adressen: 

Knorr.ronse 
:Itn-chori.lalbortshoton, 

og forventer, at de kom= tilbage hertil 1 mndret stand S 44 
hurtigt som muligt (de første manometre skal vi bruge om ca. 
14 dage). 

Til orientering for Znorr med henblik på den fajlekspo. 
dition, dør bar fundet sted, kan vi oplyse, at de 18 dt)bbalt. 
manometre til de 9 750 hk al.000llokceotiver blev mdtaget her 
den 3o._lo.51, 3wvnfør Deres regning nr. 309n af 12.10.51, og 
i samme sonding fulgte en delsonding til de 375 hk diesellokozo. 
tiver. jwvnfør Deres regning nr. 30973 ligeledes af 12.1o.51, 
hvorpti vor anført 2 dobbeltmanometre. Disse sidste 2 dobbelt,» 
manometre var 1 samme udførelse som de 18. Endelig fulgte 
ydorligare en de/sending af bronseudruztnirtger til de 6 loko-
motiver dan 5.1.52, jmvnfør Deres regning nr. 31135 ar 18.12.51. 
Disse 4 manometre plus de 2 manometre, BOM blev sendt os-  SOM 
erstatningi slutningen af,Ipnu4r 4ned dette 4r, er alle leve. 
rot r=on angivet på tegning 244136/1(?. 

n/Lc. 	Ebpi til L 1  II L og IV. 



Af de 6 ti:lbagos-endte dobbeltrznonetre 'bWitd4vor Do 1un ct 
tilbacenenCke de 4 ,i1et vitzelv har 	 de 2, 20:2 er 
rictif,,,o, :laot do eretztninesiz-ino:letreiwukrk.1 b.rurez, dez= 
der ptuv 	bUve noret f. vc, jcr., mz.1 

e.., 	js.j1.4...~V•4 



Referet af de i K benhavn å Danske Privatbaners Fællesre rær.. 

sente~s_ kc i_ni auoLs gade 	1_1_325t 2.1_21benhavn V den 2 . . . 

til stede for de interesserede baner: direktør Kuhlman, Frederiksværk- 
banen 

kontorchef Olsen, Lollandske Baner 
(1 stedet for dir. Terp Lassen, 
der var sygemeldt) 

direktør Sørensen, Aalborg Pb. 

direktør Nielsen, Odderbanen 

driftsbestyrer Ronms, Lemvigbanen 

samt de maskintekniske konsulenters overingeniør A. Sørensen 

maskiningeniør Bay 

til stede for reguleringsudvalget: direktør Johansen, Holbæk Pb. 

regnskabsfører Volther Larsen 

civilingeniør Lange 

gæster inviteret af privatbanerne: direktør Harboe 

direktør Ejortkjær 

civilingeniør Mamsen 

til stede for Frichs: 	 ingeniør Floor 

kontorchef Møller 

Efter mødet med Titan oplyste banerne, at de havde drøftet 
forskellige detailler vedrørende de 75o hk diesellokomotiver, som 
man havde bemærkninger at gøre til udfra erfaringerne i den for-
løbne driftsperiode, hvorfor man anmodede Frichs om at tage 
stilling til nedenstående spørgsmål. 

1) På forskellige baner havde det vist sig, at motorerne be-
gyndte at ryste efter nogen tids forløb, og en undersøgelse 
havde godtgjort, at bøsningen 1 det flexible svinghjul var 
blevet slidt (utilstrækkelig smøring). Frichs havde ud-
skiftet bøsningerne og fremhævet betydningen af, at de blev 
smurt rigtigt, men banerne ville gerne vide, om spørgsmålet 
dermed var løst, så meget mere som man var vidende om, at 
Frichs havde udført en ændring af konstruktionen på Lemvig-
banen, hvorved man blev i stand til at fylde fedt på uden 
at risikere, at lejet blev overfyldt, og fedtet trængte ud 

L, D, EKN, 11 L og V. 



og ødelagde gummiklodserne. 

Banerne ønsker derfor denne konstruktion overalt. 

Ingeniør Floor oplyste, at den på motorerne anvendte kon-
struktion har kørt i hvert fald siden 1935 - måske længere 
endnu - uden at give anledning til reklamationer. Ganske 
vist er ankervægten på de nye lokomotiver større, men da 
lejet er dimensioneret tilsvarende, skulle der ikke være 
grund til at ændre konstruktionen. Det er rigtigt, at 
Frichs har foretaget en ændring af konstruktionen på Lemvig-
banen, og såfremt erfaringerne skulle vise, at denne løsning 
er den bedste, var det Frichs' hensigt at gennemføre den 
samme ændring på de øvrige lokomotiver, efterhånden som de 
kom til revision. 

Lndringen på svinghjulene  udføres uden udgift for banerne, 
forudsat at svinghjulene sendes til Frichs. 

2) Banerne ønskede smøringen af centerlejerne ændret fra fedt-
smøring til oliesmøring, idet erfaringerne i praksis havde 
vist, at fedtsmøring ikke var tilstrækkelig effektiv, således 
at det var nødvendigt 1 - 2 gange om måneden at løfte loko-
motivet så meget, at der kunne fyldes fedt i centerlejet. 

Banerne ønsker ændringen foretaget uden udgift for dem. 

Ingeniør Floor oplyste, at spørgsmålet havde været fremme 
under de indledende forhandlinger, men da udvalget havde 
henvist til, at den pågældende bogiekonstruktion havde kørt 
adskillige år på Frederiksværkbanen uden reklamationer, blev 
den oprindelige udførelse bibeholdt. 

På et senere tidspunkt blev det oplyst, at Frederiksværkbanen 
allerede for år tilbage havde indført oliesmøring på for-
billedet (M 3). Det blev aftalt, at Frichs i samråd med 
Frederiksværkbanen udarbejder tegning af oliesmøring og brugs-
anvisning, som derefter tilstilles de øvrige baner. 

3) I praksis har det vist sig, et smøreolietermometrene og 
kølevandstermometrene ikke kan holde. Der er ustandselig 
brud på dem. For kølevandstermometrenes vedkommende kan 
problemet eventuelt løses derved, at man setter en prop i l  
der ved kontrol af fjerntermometrene kan bruges til at sætte 
et kontroltermometer i. For smøreoliens vedkommende er det 
noget anderledes, idet der ikke findes anden mulighed for at 
kontrollere smøreolietemperaturen end ved at benytte termo-
metret på maskinen. Ingeniør Floor oplyste, at man allerede 
'havde rejst spørgsmålet overfor leverandøren, og såfremt man 
ikke kunne skaffe en tilfredsstillende løsning på termome-
trenes udførelse, ville Frichs fremkomme med forslag til 
ændring af instruktion og kontrol. 

4) Banerne er utilfredse med de leverede vinduesviskers. De 
vil gerne have dem udskiftet med Bosch vinduesviskere ligesom 
på Frederiksvmrkbanen og afregnet på samme måde. 



Ingeniør Floor oplyste, at de omhandlede vinduesviskere er 
nøjagtig samme type og udførelse, som kører i hundredvis på 
statsbanerne, og Frichs har derfor ikke fundet anledning til 
at foretage en ændring i denne udførelse og kunne ikke - i 
hvert fald ikke uden først at have undersøgt, om statsbanerne 
eventuelt vil overtage de leverede vinduesviskere - gå med 
til en udskiftning. 

Frichs vil ved statsbanerne undersøge, om der er særlige 
forskrifter om vedligeholdelse af vinduesviskerne, og underrette 
banerne i overensstemmelse hermed. 

5) Det oplystes, at frontvinduerne ofte er meget utætte. Dette 
spørgsmål vil blive nærmere undersøgt af Frichs. Yderligere 
vil det blive undersøgt, hvad der bør gøres for at forhindre 
vinduerne i at revne. 

6) Banerne lod forespørge, om der var noget til hinder for at 
lukke de ventilationsåbninger, der er udenfor kompressorerne 
i generatorrummet. Frichs oplyste hertil, at det var der 
ikke noget i vejen for, da der var rigelig med frisk luft i 
generatorrunnet. Lukningen af ventilationsåbningerne kan 
foretages med en fin‘rplade bagved jalousiet. De baner, som 
Ønskede sidevæggen isvejst ny plade, foretager selv dette, 
når lejlighed gives. 

7) På Lemvigbanen blev det allerede ved afleveringen konstateret, 
at luftventilen i tidsbremserelæet ikke slap luften hurtig 
nok ud af hovedledningen, således at det varede for længe, 
inden bremsen faldt 1, ligesom bremsetrykket heller ikke blev 
tilstrækkelig stort. 

Ingeniør Floor oplyste, at Frichs, selvom der ikke var nogen 
bestemmelse om, hvor hurtig bremsen skulle virke, var klar 
over', at ventilen ikke var den samme, som man har anvendt 
ved tidligere lokomotiver, og da Knorr ikke kunne eller ville 
levere denne ventil, havde Frichz selv kopieret den og ville 
sørge for, at den blev sendt rundt til samtlige baner tillige 
med indbygningstegning og forskrift. 

8) På en enkelt bane havde man bemærket en tendens til, at 
bremsetøjet vil hugge. Frichs var i gang med eksperimenter 
for at reducere støjen. (Eksperimenterne udføres på Odderbanen). 
Så snart et tilfredsstillende resultat er opnået, vil 
ændringen blive gennemført på samtlige baners lokomotiver 
ved at nye respektive ændrede dele til udskiftning fremsendes. 

9) Banerne gjorde opmærksom på, at frontprojektørerne ikke var 
tilfredsstillende, idet de efter meget kort tids forløb var 
så sorte i hulspejlet, at de slet ikke kunne lyse. 

Ingeniør Floor oplyste, at frontprojektørerns var leveret, 
nøjagtig som de igennem årene var leveret af Scandia til 
Mo-vognene, og at Frichs ikke havde været vidende om, at man 
også ved statsbanerne var utilfredse med projektørerne. 



Der blev nu arbejdet med en forbedret konstruktion, og 
Frichs træder derfor 1 forbindelse med Louis Poulsen, som 
leverer projektørerne, med henblik på at få dem ændret 
efter de indvundne erfaringer. 



Er. Harald V. Lassen, 
Ny Vestergade 17, 

København X. 

Afd. L Pb-843. 	2.11.53s 

Amu.s.12~n_j_11.22.5dtat 	hk restektit£22o hk diesellokomotiver. 

I besvarelse af Deres 2 skrivelser af 3. og 2o.ds. kan vi 
meddele, at vi nu har fået de kasserede håndtag tilbage mod und-
tagelse af et par stykker, som enten er undervejs eller også er 
bortkommet. Vi har imidlertid taget et par overskudshåndtag fra 
en tidligere leverance, som vi med henblik på holdbarhed har for-
synet med forstærkningsknaster. Dette blot som forklaring på, at 
de ikke ar nøjagtig, som dem vi 1 sin tid modtog. 

De 14 håndtag (det ene er tidligere sendt til Knorr igennem 
Dem) bliver i morgen sendt under adresses Firmaet Knorr Bremse 

MUnchen, og vi håber, denne sag hermed kan betragtes 
som afsluttet. 

Med hilsen 

A/S FRICES 

rl/aK. 	kopi til II L og IV. 



A/S Titan, 
Tagensvej 86, 
København W. 

kfd. L. 
Pb-894. 

2.4.54. 

Amt., 755, hkdiesel.elektriskp lokomotivv.  

På kalborg Privatbaner regner man med 1 disse dage at tage 
de dertil leverede 2 stk. 75o hk diesel-elektriske lokomotiver 
nr. ML 1216 og ML 52o6 ind til revision for 100000 km. 

Vi kan til Deres orientering oplyse, at det første lokomotiv 
ventelig indgår 1 værkstedet den 5. april og det andet umiddelbart 
efter påske, nemlig den 2o. april. 

Fra banernes side har man meddelt os visse forhold, som man 
gerne vil have taget op til inspektion med henblik på at få ind-
ført mulige forbedringer, herunder bl.a. at tanlhluiskasserne på 
banemotorerne efter banens opfattelse er så dårligt udført, at de 
Ikke kan holde tæt over for spild af Crater Compound. 

Idet vi går ud fra, at tandhjulskasserne både udførelses-
mmssigt og konstruktivt svarer nøje til tandhjuleMaseerne på litra 
No, mener vi, at en af grundene til de forekommende utætheder må 
søges 1 påfyldningsstudsens anbringelse hvorved man let risikerer, 
at tandhjulskasserne bliver overfyldt, 

anbringelse, 
	der vanskeliggør for 

tætningsringene at forhindre olien 1 at strøms ud: 

Vi har over for banen foreslået, at De, eventueltved en repræ-
sentant fra Deres afdeling 1 klborg,thr lejlighed til at se på 
forholdet og derefter fremkomme med Deres torbedringsforslag. 

Med hilsen 

AIS FRICHS 

FI/HH. - K. 	Kopi til Fl, EKN og II 



/7/ 

Afskrift. 	 Pb-914. 

DIREKTØREN 
VED, 

TILSYNET MED PRIVATBANERNE 

København K., d. 2o. maj 1954. 	 Journ. Nr. P.S./U.7. 
HM/IRB.- 

Ipe 

I anledning af den hertil sendte genpart af skrivelse 

af 12. maj 1954 - Afd. L. Pb.9o2 - til Hillerød-Frederiksværk-
Hundested jernbane A/S om knækkede fjederstropper på banens 

750 hk diesellokomotiv meddelLolland-falsterske jernbaner 
hertil har indberettet, at banerne for ca. 1 1/2 måned siden 
også har haft eet brud på en fjederstrop og har erstattet denne 
med en på eget værksted fremstillet uden skarp neddrejning. 

'øvrigt meddeles, at jeg vil være interesseret i at få 

oplysning om resultatet af materialeundersøgelsen af den fra 
Hillerød-Frederiksværk banen indsendte fjederstrop. 

E.B. 

Til A/S•Friche, 

Aarhus. 

/ 
• 

}6 	 3 	p)  a 7 /2, 

e 	4 	'Z4%J7 t4. 

/gis-  s'e 

Afskr.: 1, II L, V. 



Direktør= ved Tilsynet 
med Privatbanorna $  
Grønningen 15• 
?benhavn Zs  

Ard. 
Pb-92J44 

Eom meddelt med Deres brev af 2e,ds," har der også fundet et 
brud sted på en fjederstrop på et af diesellokomotiverne til Det 
Lolland-Falsterske Jernbaneselskabø Vi er herom blevet underrettet 
direkte fra banen og har svaret c:enne som angivet i vedlagte kopi. 

VI skal som ønsket meddele Dem resultatet af den ivmrksatte 
naterialeundersøgelee* 

}kod In..:11sen 

A/S FRICIIS 

F2/W.-K. 	Kopi til L og II LO  



Danake tatsbarter $ 
maskinardelingen, 
3ø1vga(le )+e, 
Køberillavn K. 

Afd.* L. 
?b-922ø 

Ane., matori~dersøkel,  

/ et par tilfælde bar vi været udsat fer *  at en fjederstrop 
på 750 hk ailvetbane.trpen er knækket. Bruddet har fundet sted 
som angivet ned rødt pa vedlagte tegning nr. 3o1L41,350, det ligger 
• overg~ mellem dot 32 mm tykke stykke ~mast under gaflen og 
det derunder følgende 38,5 mm stykke, fordi denne overgang har va›. 
ret udført temmelig skarp, men dama4..4n/apendingen 1 det pågæl-
dende tværsnit kun er en fjerdedel at det tilladelige *  regner vi 
med$  at andre forhold end det rent udførelseamassige og konstrdk.0 
tive har vmret medvirkende eller måske endog udslaggivenÆe* 

Til nærmere belysning uf dette spørgsmål vil vi lade materi« 
slet undersøge på et laboratorium, non da det her drejer si om en 
lekometivkonstruktion, formuder vi, at Deres laboratorium ma sidde 
inde med speeialerfaringer, son kan være ti/ støtte ter en opkla. 
ring at tilfaldet, og vi beder Der derfor meddele os, om De vil 
u denne undereøeolse for os. 

Med hilsen 

A/S rnIcEs 

pl/Lc, . K. 	Kopi til L og II L.„ 



Afskrift. 	 Pb.922. 

MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER 

Generaldirektoratet for Statsbanerne 

Maskinafdelingen 
København K., den 11. juni 1954. 	Journal nr. M 5826/54. 

EK. 

A/S Frichs, 

Aarhus. 

Vedr. materialeundersøgelsei.  

Foranlediget ved Deres skrivelse af 30ds. (Afd. L. Pb-922) 

tillader man sig herved at meddele, at Statsbanernes laboratorier 

ikke vil kunne bidrage til en løsning af det omhandlede problem 

med andre oplysninger end de, der vil fremgå af en almindelig 

laboratorieundersøgelse af de anvendte materialer. 

Da en sådan undersøgelse imidlertid vil kunne udføres af et-

hvert laboratorium, beklager man, at man i nærværende tilfælde i 

overensstemmelse med de for driften af Statsbanernes laboratorier giv-

ne retningslinier må meddele, at man ikke kan påtage sig omhandlede 

undersøgelse. 

Tegning 301 L 	11.350 tilbagesendes vedlagt, 

Afskr l : L, II L og K. 
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les'im 
5% 0 

22545 

K4 	%) frgkiaciet 

750/9( ve ct f000 
r: .  

2o 40 t 
1 :,;(diadr1:grei/dmiit.  

Tekniske Data: Diesel-elektrisk loko. 

.s• 	rcek'kra 	adhcesiot?syce y- diagrammer kitsent f3elsevnelse: 	,f 
Veto 1 IVIattlestek 1 'Sign. Skitsens Nummot 

„ ad 200L- 8M. f 7- 11-'91; 
. 	F lei4S .944 101 



Afskrift. 	 Pb-969, 

MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER 
Generaldirektoratet for Statsbanerne 

Maskinafdelingen 

København K., den 27. juli 1954. 

A/S.Frich s, 
Aarhu s. 

Journal nr. M 7607/54 

Vedr. trykluftvinduesviskere.  

Under henvisning til samtale med Deres hr. ingeniør 

. / . 	Erik Jensen sender man Dem vedlagt et eksemplar af hver af 
tegningerne: 

NL 32o r 
NL 32o s 

NL 32o t 
NL 32o u 
NL -  32o v 

NL 32o x. 

E.B. 

Afskr.: L og II L. 



Herti l herer 	Styklister 	nr. 
9#4, 

t~iii.t.Q.1.50 	 j.dit Åfdeling III' Ve  Ve  Vrn Nhe V., V4 IX 

lwref 	4,p5;k:/u 

›91,~54."~ /f/x.  

Dato 
..n1‘.^11/:- .  • 

.P? • ? 1 	 i.P1  

.*? 	~.e w 7j  
Afdeling 

- -L  

PRICHS 
nr. 136. A. S. 
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- Materiale Dimension 
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Materialeliste 
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Tegn. nr. 

Leveres til - 

Da12.5%"( P71 yale6aiw. 
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Dansk Zugleleje Aktieselskab SI.K.F., 

Bredgade 31, 

København 1, 

Afd. L. 
Pb-lo13, 

Mr..* 7.54LtN:d19fteX24~~ AkPeikasser.. 
Som meddelt Dem telefonisk 1 dag havde vi allerede 1 begyndelsen 

at december måned lejlighed til på Gribskovbanen at konstatere, at 
to af sIldskinnerne på nogle af Dem leverede aksolkesser var vaot 
løse, 

ifølge en rapport, som De har fremsendt hertil via kontoret 
5. Ahus", stilet til Gribskovbanen„ er De af den formodning, at 
slidskinnerne er udleveret herfra. 

Sec meddelt Dem telefonisk er akselkasserne bestilt i henhold 
til Deres tilbud af 15. januar 1951, leveret med slidskinnor. Vor 
best<Iling er dateret den 24, januar 1951, 

Den at Dem fremsatte teori om, hvad der var årsag til, at slid-
skinnerne var gået løse, således som den er fremsat 1 ovennævnte 
rapport, falder altså helt tilbage på Dam selv, og vi imødeser der-
for snarest en meddelelse fra Dem om, hvorledes vi skal forholde os. 

Når vt ikke allerede har vmret 1 forbindelse ned Dem tidligere 
om denne sag, skyldes det, at vi søgte oplysning fra andre baner, 
om lignende forhold der havde gjort sig Fadende. Fun 1 et enkelt 
tilfælde har vi hørt om løse slidskinner* 

lled hilsen 

Ais Fnicns 

Kopi til la og II L. 
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Afskrift. 
Pb-1o13. 

  

srP 
Dansk Kugleleje Aktieselskab SKP 

København K. 

A/S PRICES 

Århu B. 	 Den 11. februar 1955 

Ew/k0 

Deres ref.: Afd. L. Pb-1o13 
Ang.: 75o hk diesellokomotiver - akselkasser. 

anOw•••■■•.~~~0~1~111111. 

Vi har med tak modtaget Deres brev af lo. ds.. 

Vi beklager den i vor montageinspektør Keereweer's rapport 
fremsatte formodning om, at slidskinnerne til forannævnte dieselloks 
akselkasser skulle være fremstillet af Dem, 

Efter de nu modtagne oplysninger hersker der ingen som helst 
tvivl om, at akselkasserne er leveret med slidskinner fra os, og vi 
har derfor omgående sat os i forbindelse med Gribskovbanen, og op-
lyst, at vi skal drage omsorg tor levering af nye slidskinner, og 
når lejlighed gives lade vor montør bringe sagen i orden, 

Da vi l'ormoder, at den samlede ordre vi i sin tid modtog fra 
Dem også vedrørerc andre baner, hører vi gerne fra Dm, om noget 
tilsvarende er konstateret med løse slidakinner. 

Med hilsen 
DANSK KUGLELEJE AKTIESELSKAB 

S K p 

AYSKR 'h If IXL 



Leveres til Ordre nr. 

Afdeling I1FV Vr, v.  v-n, 

(4L.ti,;(-- 

?ItICHS 
ir. 136. A. S. 


