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Lagring av färdiga vagnar bär om möjligt ske under tak eller inomhus. För att skydda 

fordon som inte kan lagras på detta seltt förses de från fabriken med ett transport

skydd • Emellertid kan detta material endast i viss omfattning skydda mot skador från 

nedfall. Avgörande här är nedfallets karaktär, vilken kan variera från plats ti II plats. 

I vissa fall kan lackskyddet vara tillräckligt för flera veckors lagring, i andra fall 

kan angrepp på lacken ske efter ett por veckor. För den sku II måste lagringsvagnar 

inspekteras med korta intervaller för att säkerställa att inga angrepp har inträffat. I 

de fall där Förhållandena är svåra, bör man färstärka lackskyddet med ytterligare ett 

lager. Dock får det föregående skiktet icke vara förorenat. 

För borttagning av lackskyddet se VM P grupp 13 nr 1 av december 1968. 

Motorer 

- Från fabrik är motorerna inkörda och senare uppfyllda med en motorolja med rost-

-skyddstilIsatser, som ger motorn ett tillfredsställande rostskydd under en normal lag-

.--, _ ringstid • 

-Om bilen lagras under längre tid kan man - som en sökerhetsåtgärd - kära motorn 

- n"'gra minuter f!lr att f!lrnya rostskyddet på delar där oljan runnit av. 

Vid uppställning vintertid utomhus elleri ouppyllrmd lokal kontrolleras att kylv!ltskan 

innehåller frostskydd i erforderlig utstrllckning. 

Rostskyddsbehandling av separata motorer 

Lagri ng av motorer btsr ske i torr, uppvllrmd loka I. Översyn av motorerna f!lretages 

med Illmpliga intervaller med hllnsyn taget till lagringsf!lrhållandena. 
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l. Rengör rostskadade ställen på lackerade ytor noga och bättringslackera. 

2. Behandla svänghjulet med rostskyddsvätska Tectyl nr 506 eller motsva

rande. Är koppling monterad lossas denna och både koppling och sväng

hjul behandlas med rostskyddsvätska Korofen eller motsvarande. 


