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Nya stötdämpare. 

OATUM. 

De r l 

- Nya stötdämpare med ändrade dämpningskarakteristikor , har infärts på 140-serien och 

164. Ändringarna gä ller både främre och bakre stö tdämparna, med undantag för de 

- bakre pö 145 . Där har de dämpare som tidigare monterades pö 145 Express införts på 

samtliga 145. 

De nya främre stötdämparna med detaljnummer 688252-6 har införts enligt nedanståen

de. 

142 frå n och med chassinumme r 217250 

144 

145 

164 

_"-

_"-

_"-

_11-

225858 

79811 

42611 

De bakre stötdämparna har förutom tindrad karaktäristik även fått nya inföstningar. 

Infästningarna har tindrats i två e tapper. På det tidigare utförandet (detaljnummer 

- 688253-4) har en ny oljudsreducerande övre gummibussning infllrts. Det senare utfö-

- randet (detaljnummer 1212110-9) har förutom den övre bussningen även fått ny nedre 

- infästning med ögla och utbytbara ko niska gummibussningar . 

- De bakre stötdämparna har införts enligt nedanstöende . 

Stötdämp. detaljnummer 688253-4 688261-7 1212110-9 

- 142 fr.o.m. chass i nummer 202352 260325 

t.o.m . 260324 ----

144 fr.o.m. 212318 274586 

t.o.m. 274585 ----

145 fr.o.m. 116030 

t.o.m. ----

164 fr.a.m. 39275 56017 

t.a.m . 56016 ----
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På 140 vagnar med E-motorer har ytterligare en ny typ av stötdämpare (fram detalj

nummer 1210303, bak detaljnummer 1210304) tillfälligt varit införda. 

142 GL 

144 GL 

från och med chassinr 217256 till och med chassinr 249929 

_"- 226239 _"- _11- 263069 

Dessa dämpare är avpassade så att de ger bättre stabilitet vid höga farter, och finns 

numera som ti IIbehör med nya deta Ijnummer: fram 282697-2, bak 282698-0. 

De nya stötdämparnas karakteristikor avviker så pass mycket från tidigare typer att 

det vid byte bör ses till att dämpare med samma detaljnummer monteras på samma· 

axel. 


