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Z4p 399 uppställd på
Kalmar Västra för leve-
ransfotografering .
Arkiv: ADtranz Kalmar

Diesel ersätter el och ånga i Östergötland
I januari 1955 anhöll Järnvägsstyrelsens Drifttjänstbyrå hos Maskin-
tekniska byrån om anskaffning av ytterligare 10 lokomotorer littera Z4p.
Som motiv angavs ökat behov till följd av övergång från el- till dieseldrift
på smalspårsnätet väster om Linköping. Lokomotorerna behövdes snarast
och skulle vara utförda för multipelkörning.

Efter 3 års utredande hade Järnvägsstyrelsen beslutat att eldriften på
linjerna Linköping–Vadstena, Fornåsa–Motala och Klockrike–Borensberg
skulle avvecklas från tidtabellsskiftet sommaren 1956. För godstrafiken
väster om Ringstorp behövdes fortsättningsvis 5 lokomotorer littera Z4p
med utrustning för multipelkörning. Därtill behövdes lokomotorer för
att ersätta ånglok i lokalgodståg Kimstad–Skärblacka.

Anbudsförfrågan och beställning
I juli 1955 hade behandlingen inom Maskintekniska byrån kommit så
långt att anbudsförfrågan kunde sändas ut till tänkbara leverantörer. De
var Kalmar Verkstad, Kockums i Malmö samt ASJ i Falun. Förfrågan
avsåg 10 lokomotorer littera Z4p för 891 mm spårvidd. SJ skulle till-
handahålla ritningar för ramverk och maskineri. Dessa baserades på av
Kalmar Verkstad till SJ tidigare levererade lokomotorer. Överbyggnaden
skulle tillverkas efter av leverantören uppgjorda ritningar. SJ skulle utan
kostnad för leverantören tillhandahålla bland annat hydrualiska
växellådor, rullkedjor, bromsdetaljer samt elpneumatiska YBL-ventiler.
Anbudstiden gick ut i slutet av augusti 1955. Beskrivning av de anbuds-
förfrågade lokomotorerna återges i sin helhet på följande sidor.

ASJ Faluns anbud hade det lägsta priset med 74.000 per styck. Leve-
rans skulle ske 10–14 månader efter beställning. Kockums var dyrast med
79.150 per styck och leverans skulle ske under perioden september–
november 1956. Kalmar Verkstads anbud löd på 75.600 per styck var
därmed något dyrare än ASJ Faluns. Man erbjöd dock leverans redan 5–9
månader efter beställning. Med hänvisning till leveranstiden valde SJ att
anta Kalmar Verkstads anbud. Beställningen gjordes i slutet av september
1955 och under november utväxlades kontrakt avseende Z4p 387–396.

Diesel ersätter ånga i Småland
I oktober 1955 föreslog trafikinspektören i Kalmar att ångloken i lokal-
godstågen 9860–9861–9862 Vetlanda–Sävsjö–Målilla–Vetlanda skulle
ersättas med lokomotorer. Tillgängliga vagnviktsuppgifter visade att det
skulle vara möjligt. Samtidigt föreslogs att tågen skulle dras in på sträckan
Gårdveda–Målilla. Efter genomförd utredning föreslog distriktschefen i
Borås att 3 av de nyligen beställa lokomotorerna skulle tilldelas distriktet
för ett genomförande. Alternativt att beställningen hos Kalmar Verkstad
skulle utökas.

Av distriktschefens skrivelse till Drifttjänstbyrån framgår att trafiken
mellan Vetlanda och Sävsjö var av sådan omfattning att multipelkopplade
lokomotorer normalt krävdes för godstågen. Mellan Vetlanda och Gård-
veda var den av mindre omfattning och vanligen räckte det med en ensam
lokomotor. En av lokomotorerna skulle därför kunna utnyttjas för växling
i Vetlanda under en stor del av dagen. Som reserv behövdes en loko-
motor. Den årliga driftskostnadsminskningen uppskattades till 140.000
kronor.
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Beskrivning
på lokomotor litt Z4p

1. Vikt och prestanda

Fordonen skola genom leverantörens försorg barlastas så, att de med fulla förråd av vatten
och olja ha en tjänstevikt på 14 ton, lika fördelad på de båda axlarna.
2. Motor och drivanordning

Motorn skall vara av fabrikat Scania-Vabis, 8-cyl diesel typ D 812. Kraften överföres från
motorn via en hydraulisk växel, system Lysholm-Smith, typ DF-1,0 till en riktningsväxel. På
växellådans utgående axel anbringas kedjehjul. Triplex rullkedjor överför sedan kraften till
kedjehjul på drivaxlarna.

Motor och hydraulisk växel skola upphängas enligt Scania-Vabis ritn nr 34067 med hjälp av
upphängningsgummi.

Mellanaxeln mellan hydrauliska växeln och växellådan skall vara utförd som teleskopaxel
och vara försedd med elastiska kopplingar.

Kugghjulen skola vara noggrant inslipade,så att god anliggning erhålles mellan kuggarna.
Vid uppmonteringen av växellådan skall noga tillses att utgående axeln kommer i sitt rätta

läge, vinkelrätt mot lokomotorns längd- och vertikalaxlar, samt att centrumlinjen för in-
gående axeln till fram- och backväxeln kommer att sammanfalla med motoraxeln.

Samtliga kedjehjul skola hava noggrant frästa kuggar enligt å ritningarna angivna profiler.
3. Manöverorgan

Följande organ skola vara dubblerade, så att körning kan ske från båda sidor i hytten:
Motorreglage, spak för hydraulisk växel, omläggning för fram- och backväxel, hävstångs-

broms, tryckluft, tryckluftsandning, signalanordning, reglering av kylarjalusi.
Övriga organ och erforderlig instrumentering anordnas å ett instrumentbord vid fram-

skärmen i hytten. Sålunda anordnas på detta bord: startkontakt, strömställare, avbländ-
ningsomkopplare, hastighetsmätare av typ, som kan godkännas av järnvägsstyrelsen, ter-
mometer för motorns kylvatten, oljetrycksmätare för motorn, säkringar för den elektriska
utrustningen samt instrument för den hydrauliska växeln.

Multipeldrift skall möjliggöra, att två fordon samtidigt kunna manövreras från det första
och bör anordningen omfatta motorreglering, manöver för hydraulisk växel samt riktnings-
växeln. Anslutningskopplingarna utföras i båda ändar av lokomotorn.

Skyltar av vitkokad aluminium med etsad text skola angiva de olika manöverorganens och
instrumentens funktion.
4. Elektrisk belysning

Lokomotorn skall vara utrustad med en 500 watts generator och ett 19 cellers Nife
KD15-batteri av svensk tillverkning med en kapacitet på 150 amp-tim och 24 volts spänning.
Batteriet skall vara så placerat, att vatten lätt kan påfyllas. Batterilådan skall vara väl ventile-
rad. Batterifrånskiljaren skall vara 2-polig.

Fordonet utrustas med 4 buffertstrålkastare och 2 röda signallyktor. Buffertstrålkastarna
skola vara av typ Marchal Equilux.

I förarhytten skall finnas tak- och instrumentbelysning. Instrumentbelysningen skall vara
effektiv men ej bländande. För sladdlampa skall finnas 3 st uttag, varav ett i förarhytten.

5. Övriga detaljer för motor och kraftöverföring

Bränsletanken skall rymma minst 350 l och skall vara utförd av galvaniserad plåt.Den får ej
vara bredare än att den lätt kan uttagas från sin plats genom inspektionsluckorna. För
bränslets påfyllning skola å lokomotorns båda sidor finnas rymligt dimensionerade och lätt
tillgängliga påfyllningsanordningar. För kontroll av bränslemängden skall tanken vara för-
sedd med mätsticka. Bränsleledningarna skola vara rikligt dimensionerade och avstäng-
ningskranen lätt tillgänglig. Tanken skall vara försedd med bottenavtappningskran.

Ljuddämparen skall vara effektiv och kraftig och anordnad framför framskärmen. Avgas-
röret skall vara utfört som teleskoprör. Avgaserna skola utsläppas över taket å hytten.

Omläggning för fram och back skall ske med hjälp av el.pneum. ventiler och strömställare.
En låsanordning skall finnas, varmed växeln kan förreglas i neutralläget.
6. Hornblock

För att möjliggöra justering av drivkedjorna skola hornblocken göras förskjutbara i loko-
motorns längdriktning. Vid vardera hornblocket anordnas en skala med visare. Hornblocken
skola uppsättas och justeras så, att styrplanen för lagerboxarna hava sina exakta lägen såväl i
lokomotorns längd- och tvärriktning som diagonalt, då samtliga visare stå mitt för
20-strecket å resp skalor.
7. Övriga detaljer till underrede

För dragkrokarna gälla styrelsens bestämmelser ang tillverkning och leverans av drag-
krokar, SJSt-425.
8. Tryckluftdetaljer

Tryckluftbroms. Järnvägsstyrelsen tillhandahåller bromseffekter enligt särskild förteck-
ning. Mbr regnr 1:12/55.

Kompressorn skall drivas medelst kilrep direkt från motorn. Remskivan på kompressorn
skall vara utbildad till svänghjul. För att möjliggöra justering av kilremmarnas spänning skall
kompressorn med hjälp av ställskruvar kunna förskjutas i sidled. Kompressorns smörjkopp
skall vara lätt åtkomlig.

Tomgångsregleraren placeras lätt åtkomlig och så att huvudbehållarmanometern kan
observeras vid inställningen. Anslutning till rörledningarna göres med Dartkopplingar i
omedelbar närhet av tomgångsregleraren.

Förarventilen placeras vid hyttens ena sida och förses med länkrörelser till ett handtag vid
andra sidan, så anordnade, att föraren vid bromsning drager handtaget mot sig.

Lokomotorerna skola vara utrustade med säkerhetspedal. Denna skall kunna sättas ur
funktion genom en ventil, som påverkas av manöverorganen.

Signalanordningen skall bestå av tryckluftdriven tyfon typ KMV 75/460.
Kopplingskranarna fastlåses vid rörledningen medelst en låsmutter och på samma sätt

fastlåses även slangkopplingens nippel vid kopplingskranens yttre förskruvning. Nyckel-
vidden för den senare låsmuttern får icke överstiga 53 mm.

Kopplingsnäven justeras med låsmuttern. Detta skall ske vid slangkopplingens påsättning.
Justeringen får sålunda ej ske genom att slangklämman öppnas och gummiröret vrides i för-
hållande till nippeln.

Bromscylindern skall överallt ha god anliggning mot ramverket och fästes vid detta
medelst svarvade skruvbultar, som insättas ovanifrån och säkras med fjäderbricka.
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Bromsrörelsen skall justeras, så att en-kammarkolvens slaglängd vid full-
bromsning blir 70 mm med en tillåten tolerans av +/- 5 mm. Bromsrörelse skall
vara så lättrörlig, att återställningsfjädern efter verkställd bromsning förmår
återföra bromsrörelsen i lossläge.

Bromsregulator typ KV2-350 skall anordnas.
Målning av bromsdeltaljer. Handtagen till kopplingskranarna skola målas i

bjärt röd färg. Övriga detaljer svartmålas.
Provning av bromsen skall utföras enligt av styrelsen utfärdade direktiv i

”Bestämmelser ang provning av tryckluftbromsen”.
Hävstångsbroms skall anordnas på vardera sidan av hytten. Långhålet i

dragstången för hävstångsbromsen skall lämna fritt spelrum för bulten även
vid cylinderkolvens största slaglängd. Dragstångens längd skall vara så avpas-
sad, att någon nämnvärd dödgång ej förefinnes bakom bulten i lossläget.

Apparater för tryckluftsandning
Vid manövrering av sandningsventilen vid endera sidan av förarhytten skall

sandning ske framför första hjulparet i färdriktningen.
10. Förarhytt

Förarhytten placeras så nära lokmitt som möjligt och bör vara utförd så att
sikt finnes från förarens plats över de båda huvarna. Den skall vara utförd av
konstruktionsplåt och uppläggas på gummi fristående från huvarna och
erforderliga åtgärder vidtagas för att tillförsäkra bästa möjliga ljud- och
värmeisolering från motor och transmission. Motorns avgasrör isoleras i före-
kommande fall därför väl mot förarhytten.

Förarhyttens isolering mot utvändig kyla skall vara så utförd, att även vid en
yttertemperatur av -30oC normal temperatur kan erhållas i densamma. Av-
skärmningen av kylaren skall vara effektiv. 1 st panelradiator typ UWE upp-
sättes på vardera sidoväggen i förarhytten.

Golvet utföres av 1 1/4’ impregnerat, spontat och hyvlat golvträ, som belägges
med en minst 3 mm tjock brun linoleummatta på underlag av halvhård maso-
nit.

Instrumentbordet skall beläggas med isolitplatta eller motsvarande.
I vardera sidoväggen skall finnas ett fast och ett skjutbart fönster. På ömse

sidor om skjutfönstren anbringas s k skyddsglas. Dörren skall öppnas inåt och
vara försedd med öppningsbart fönster. Samtliga fönster skola ha splitterfritt
glas.

Anordning för ventilering av hytten, hållare för 2 förarstolar enligt ritning
Mbr 51862 samt klädkrokar på lämplig plats skola finnas.

Lämpliga skåp för verktyg mm uppsättas. Varmvattenrören isoleras, varvid
rörskarvarna isoleras separat och märkas med gul färg.

För att underlätta revisionsarbetet skall hytten kunna lyftas bort som en
enhet.
11. Maskinrum

Maskineri, bränsletankar o d överbyggas med huv av konstruktionsplåt och
profiljärn. Huven skall vara försedd med sido- och takluckor av tillräcklig stor-

lek för att medgiva god åtkomlighet vid förekommande arbeten. Hela motor-
huven skall vara lätt borttagbart som en enhet. Den får ej heller vara mekaniskt
förbunden med förarhytten.

För att erhålla bästa möjliga sikt göras huvarna så smala och låga som möj-
ligt. Åtkomligheten av maskineriet får ej bli lidande.

För att underlätta kylarens demontering skall huvens framgavel vara lös-
tagbar.

Kylaren för hydrauliska växeln anbringas framför motorkylaren.
Framför motorkylaren anbringas en reglerbar jalusi, som av föraren kan

manuellt inställas från förarhytten.
Rummet bakom förarhytten överbygges med en huv. Under denna huv

placeras bl a luftbehållare och bränsletank.
Detta rum skall vara försett med golv, så att det kan användas som för-

varingsrum för redskap o dyl.
Fotsteg och ledstänger skola placeras både utefter långsidorna och vid gav-

larna samt på motorkåpans främre ände, så att kylarvatten bekvämt kan på-
fyllas.

Uppstigningshandtag vid sidodörrarna och kopplarehandtag anbringas.
Framändesskärmar skola uppsättas. De monteras på förarhytten.

12. Utrustningsdetaljer
Förutom den i Mbr reg.nr 1:16/51 omnämnda verktygssatsen skall loko-

motorn utrustas med eldsläckare, typ Alwe II, signalflaggor, signalglas, knall-
dosor, hållare för telefon, smörjschema, skylt med högsta tillåtna hastighet
samt statistikkorthållare.

På förarhyttens utsida på båda sidor bredvid ingångsdörren placeras
adresskorthållare.
13. Målning

Bromsrörelsen, draginrättningen och dylika med underredet ej fast före-
nade detaljer målas endast en gång med svart oljefärg utan föregående grund-
ning.

Ramverk, förarhytt och huvar målas utvändigt med SJ standardkulör S.
Invändigt målas huvarna med grå oljefärg, SJ standardkulör G. Förarhyttens
tak och väggar ned till fönstrens underkant målas med crème-gul färg, SJ
standardkulör D. De delar av väggarna, som ligga under fönstren, målas med
Ripolin nr 15 (teakfärg). I övrigt målas lokomotorn svart.
14. Märkning

På vardera sidan anbringas bokstäverna SJ och fordonets ordningsnr enligt
ritning nr 25585 samt littera enligt ritning 21356 av plåt eller gjutjärn, vit-
emaljerade på både fram och baksidan. För inbördes placering gäller ritning
21968.

På varje buffertbalk målas på två ställen fordonens nummer enligt ritning
Mbr 25849:1.

Dessutom uppsättes på vardera sidan en viktskylt av metall.



SMALSPÅR � Anders Jansson Senaste uppdatering 1 oktober 2000 Sida nr 4

SJ lokomotorer Littera Z4p beställda 1955

Förslagsritning
från ASJ Falun.

Förslagsritning
från Kockums.

Förslagsritning
från Kalmar.

Utökad beställning
Efter en telefonförfrågan från Maskintekniska byrån erbjöd sig Kalmar
Verkstad i november 1955 att utöka beställningen med 5 lokomotorer
littera Z4p lika de tidigare beställda. Kostnaden för de 5 tillkommande
skulle bli 74.000 per styck.

Månaden efter erbjudandet bekräftade SJ den utökade beställningen.
Slutleverans skulle ske före mitten av september 1956. De tillkommande
lokomotorerna skulle erhålla nummer 407–411. För erhållande av en
sammanhängande nummerserie bestämdes samtidigt att numren för de
10 tidigare beställda lokomotorerna skulle ändras från 387–396 till
397–406. Detta skedde genom nummerbyte men en under tillverkning
varande serie normalspåriga lokomotorer.

Växellådor från stridsvagnar
SJ skulle i enlighet med förutsättningarna för beställningen tillhandahålla
bland annat hydrauliska växellådor typ DF 1,0 av Atlas-Diesels tillverk-
ning. Dessa växellådor inköptes från Armétygförvaltningen. Först in-
köptes 12 och efter det att lokomotorbeställningen utökats ytterligare 4.
Det rörde sig om reservväxellådor till stridsvagnar M40 och M42-TH.
Innan de överlämnades till Kalmar Verkstad genomgick de revision och
ombyggnad hos Atlas-Diesel.

Utformning av överbyggnad
Förarhytt och huvar skulle utformas enligt förslag av tillverkaren. De tre
anbudsgivarnas förslagsritningar återges härintill. ASJ Faluns utforming
anslöt i hög grad till utseendet på de industrilok verkstaden tillverkade.
På motsvarande sätt anslöt Kockums utformning till en serie normal-
spåriga lokomotorer littera Z43 som man nyligen levererat till SJ. Kalmar
Verkstads förslag hade betydligt mjukare och rundare former än de Z4p
som tidigare byggts för SJ. Formspråket hade delvis hämtats från några
industrilokomotorer som byggts året innan. Maskinellt sett var alla tre
förslagen identiska och i enlighet med kravspecifikationen.

Leverans
Leveransen fullgjordes i avtalad tid under perioden februari–september
1956. I februari 1956 hade Drifttjänstbyrån beslutat hur de 15 nya loko-
motorerna skulle fördelas. Beslutet baserades på önskemål som under
1954 och 1955 inkommit från distrikten.
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Tillverkningen på
Kalmar Verkstad
dokumenterades
genom dessa bilder.
Arkiv: ADtranz Kalmar
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Z4p 397–401
Z4p 397–401 levererades till 27 maskinsektionen i Småland. Tre var av-
sedda för tågtjänst Sävsjö–Vetlanda–Gårdveda, en var avsedd för växling i
Växjö och den resterade skulle utgöra reserv.

397–399 användes den första tiden efter leverans för diverse prov. I
april 1956 bestämdes att de skulle utlånas till 37 driftsektionen. Orsaken
var ett stort behov av dragkraft på Gotland till följd av transporter från
Stånga grusgrop till byggandet av Visby flygplats. 100.000 m3 fyllnads-
massor skulle transporteras och man var försenade på grund av en snörik
vinter. Lokomotorerna skulle ha återlämnats till 27 maskinsektionen i
juni men fick behållas på Gotland över sommaren. I september bestäm-
des att de skulle omplaceras till 37 driftsektionen för fortsatt användning
på Gotland. Som ersättning skulle 27 maskinsektionen erhålla Z4p 315,
316 och 320 som dock inte behövde avsändas förrän betkampanjen på
Gotland var slut. Orsaken var att de äldre lokomotorerna var revisions-
mässiga efter den tunga grustrafiken. Omplaceringen gjorde att arbetet
kunde utföras på verkstaden i Finspång utan att det medförde några extra
transporter. Vid genomförandet omplacerades 323 istället för 316. De
överflyttade lokomotorerna var utrustade för multipelkörning och kom
bland annat att tjänstgöra i godståg på Öland.

400–401 placerades i Vetlanda och insattes där som avsett i godståg
Sävsjö–Vetlanda–Gårdveda. Båda dessa lokomotorer kom att bli kvar i
Vetlanda under sin aktiva tid.

Z4p 402–411
Z4p 402–411 levererades till 2 maskinsektionen i Östergötland. Fem var
avsedda att ersätta eldragkraft, tre för tågtjänst Skärblacka–Kimstad och
en för växling i Finspång. Den resterande skulle utgöra reserv.

402–406 placerades i Linköping för användning i godståg på linjerna
väster om Linköping samt för godståg Linköping–Kimstad och åter.

407–411 placerades i Norrköping. 409 var dock utlånad till 5 maskin-
sektionen i Västergötland de första månaderna efter leveransen. Använd-
ningen i godståg Skärblacka–Kimstad kom ej till utförande på grund av
personalpolitiska skäl. 1957 insattes diesellok littera Tp i denna trafik.
De nya lokomotorerna kom i stället att användas bland annat i godståg
Norrköping–Arkösund/Valdemarsvik. Överskottet medförde senare att
410–411 omplacerades till 5 maskinsektionen i utbyte mot två Z4p som
saknade utrustning för multipelkörning.

Ytterligare ett leverans-
foto med Z4p 399.
Denna gång från en
något ovanlig vinkel.
Arkiv: ADtranz Kalmar

De första månaderna
användes Z4p 397 och
398 för prov av bland
annat multipelkörning.
Arkiv: ADtranz Kalmar
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Problem med drivkedjor
Redan under de första månaderna i Östergötland inträffade flera brott på
drivkedjorna. Maskiningenjören i Norrköping rapporterade i september
1956 till Maskintekniska byrån om problemen. I skrivelsen uppgavs att
kedjorna varit mycket hårt slitna efter endast 250 mils användning varför
en undersökning föreslogs.

Inom 2 maskinsektionen ägnades problemet fortsatt uppmärksamhet.
I februari 1957 agerade maskiningenjören på nytt. Man hade då noterat
att det endast var lokomotorer i Linköping som drabbats av onormalt
slitage med åtföljande kedjebrott. Dessa lokomotorer användes i tåg med
40 km/t som största tillåtna hastighet. De i Norrköping användes i tung
växling och i tåg med överföringsvagnar som endast fick framföras i 30
km/t. Order utfärdades att hastigheten normalt ej fick överstiga 35 km/t
och under inga omständigheter fick vara större än 40 km/t. Samtidigt
framfördes önskemål till Maskintekniska byrån om att ihopdragbara
tvåkammarbuffertar skulle monteras. Övriga lok i tågstjänst hade sådana
koppel för att minska rycken och därmed slitaget på fordonen.

Maskintekniska byrån beslutade i september 1957 att ihopskruvbara
buffertar skulle provas på Z4p 410 och 411. Efter önskemål från verk-
staden i Finspång ändrades det till Z4p 402 och 403 som stod på tur för
revision. I maj året därpå gjordes en utvärdering varvid det framkom att
rycken helt eliminerats och att slitaget på drivkedjor, kedjekransar och
hornblock minskat avsevärt. Det beslutades därför att multipelkopplings-
bara Z4p vid revision skulle förses med ihopdragbara buffertar.

Arbetsmiljöproblem
Från personalen framfördes tidigt klagomål mot de nya lokomotorernas
fjädring. Den ansågs bristfällig och tjänstgöring medförde ofta huvudvärk
samt muskelsmärtor i rygg och nacke. Konstruktionen hade förbättrats
genom att hytten vilade på gummielement och saknade mekanisk för-
bindelse med ramverket. Problemen ansågs därför inledningsvis bero på
ökad användning i tågtjänst och bristande spårstandard i Östergötland.

Sommaren 1957 provades mjukare bärfjädrar på Z4p 404. Resultatet
blev dock att gångegenskaperna förvärrades. Nya prov med andra fjäder-
dimensioner gjordes vintern 1957–1958 på Z4p 402. Inte heller detta
försök gav önskat resultat. Däremot visade de samtidigt genomförda
proven med ihopdragbara buffertar att sådana minskade problemen med
skakningar i förarhytten.

Sommaren 1958 ansågs problemen vara så allvarliga att de via kontakt-
läkaren i Linköping hamnade på generaldirektörens bord. Nya försök
gjordes att med fjädrande mattor minska problemen men dessa kvarstod.
Våren 1959 ändrades därför fjädringen på Z4p 407 av verkstaden i
Finspång. Bladfjädringen ersattes med axelboxfjädrar av gummi. På sen-
sommaren samma år utfördes motsvarande ändring på Z4p 406. Under
provtiden ändrades konstruktionen sedan det visat sig att gummiele-
mentens mellanplåt spruckit. Senare kompletterades fjädringen med
stötdämpare i bakändan. Detta förbättrade gångegenskaperna men de
ansågs likväl inte vara godtagbara och lokomotorerna återställdes till blad-
fjädring. Året därpå gjordes försök med Metalistik gummielement.
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Lokomotorer beställda 1955-09

SJ-nr Littera Tillverkad Leverans

(387)�3971955-12 Z4p 1956 Kalmar V nr 118 1956-02 27 ms
(388)�3981955-12 Z4p 1956 Kalmar V nr 119 1956-03 27 ms
(389)�3991955-12 Z4p 1956 Kalmar V nr 120 1956-04 27 ms
(390)�4001955-12 Z4p 1956 Kalmar V nr 121 1956-04 27 ms
(391)�4011955-12 Z4p 1956 Kalmar V nr 122 1956-04 27 ms
(392)�4021955-12 Z4p 1956 Kalmar V nr 123 1956-05 2 ms
(393)�4031955-12 Z4p 1956 Kalmar V nr 124 1956-05 2 ms
(394)�4041955-12 Z4p 1956 Kalmar V nr 125 1956-05 2 ms
(395)�4051955-12 Z4p 1956 Kalmar V nr 126 1956-06 2 ms
(396)�4061955-12 Z4p 1956 Kalmar V nr 127 1956-06 2 ms

Lokomotorer beställda 1955-12

SJ-nr Littera Tillverkad Leverans

407 Z4p 1956 Kalmar V nr 128 1956-07 2 ms
408 Z4p 1956 Kalmar V nr 129 1956-08 2 ms
409 Z4p 1956 Kalmar V nr 130 1956-08 2 ms
410 Z4p 1956 Kalmar V nr 131 1956-08 2 ms
411 Z4p 1956 Kalmar V nr 132 1956-09 2 ms

Dimensioner och data

enligt SJ Str 421 (262)

Dieselmotor , , , , , , , , , , , , , Scania-Vabis D812
effekt , , , , , , , , , , , , , hkr 160
antal cylindrar , , , , , , , , , , 8
cylinderdiameter , , , , , mm 115
slaglängd , , , , , , , , , , mm 136
varvtal per minut , , , , , , , , 2000

Hydraulisk växellåda , , , , , , , Atlas-Diesel DF 1,0
Axeltryck – axel I , , , , , , , , ton 7,0
Axeltryck – axel II , , , , , , , ton 7,0
Tjänstevikt , , , , , , , , , , , ton 14,0
Hjuldiameter, , , , , , , , , , mm 760
Direktbroms, , , , , , , , , , , , , Tryckluft
Tågbroms , , , , , , , , , , , , , , Tryckluft
Handbroms , , , , , , , , , , , , , Hävstång
Belysning , , , , , , , , , , , , , , El generator

Interiörer från hytten
med manöverbord och
manöverorgan.
Arkiv: ADtranz Kalmar
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