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INNEHALLSFORTECKNING 

Flik Vagntyp Huvudlittera 

l Lådvagnar E 
för massgods: malm, slig, metallskort m m 

2 Öppna vagnar F 
specialtyp för massgods: flis, kol m m 

3 Slutna vagnar G 

4 Slutna vagnar H 
specialtyp med öppningsbara sidor 

5 Slutna vagnar I 
isolerade vagnar, kyl- och varmvagnar 

6 Flakvagnar 2-axliga K 

7 
Flakvagnar 2-axliga 
Specialtyp för transport av containrar, växelflak, L 
specialbehållare, rullflak, massaved, plåtrullar m m 

8 Flakvagnar 2-axliga o 
med fållbara lämmar 

9 Flakvagnar R 
med boggier 

lO 
Flakvagnar 
specialtyp med boggier, för transport av tungt, s 
skrymmande gods, stålämnen, containrar, växelflak m m 

11 Specialvagnar T 
med öppningsbart tak 

12 
Övriga specialvagnar 
för transport av gods som kräver nedsänkt lastyta u 
eller vagnar för massgods 

13 Cisternvagnar z 
för flytande eller gasformiga ämnen 

16 

17 



SJF 636.1 

Godstransportdivisionen Utgåva 3 

Gäller fr o m 1991-01-0 l 

Redaktion: Produktionsstaben, Fordonsteknik (GPT) 

SJ godsvagnar 

Tilldelningsnorm: G, AOG, M, MT 



Förteckning över ändringstryck 

Inrättat Inrättat 

Nr Daterat datum sign Nr Daterat datum sign 

l 21 

2 22 

3 23 

4 24 

5 25 

6 26 

7 27 

8 28 

9 29 

lO 30 

11 31 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16 36 

17 37 

18 38 

19 39 

20 40 



SJ 

Huvudlittera E 

E nr 42-74-500 O 000- 500 O 199 
El nr 42-74-510 O 002- 510 O 249 
El os nr 46-7 4-513 3 000 - 513 3 009 

Internationell underlittera: 
l = inte tippbar åt sidan 
o = inte tippbar över gavel 
s = lämplig får s-trafik (sth l 00 km/h) 

SJF 636.1 

Lådvagnar 
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E 
El 
Lådvagn 

~ 

P= 

~---------------- L 

L, 

~o-- B ---o 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Sidoväggshöjd = H3 mm 

Golvyta m2 

Rymd m3 

Portöppningsbredd = B1 mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök = H 1 mm 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Längd över buffertar = L1 mm 

Axelavstånd =A mm 

Minsta tillåtna radie i 
kurvspår, vanliga räler m 
gaturäler med flänsränna m 

RIV -märkning 

SJF 636.1 SJ 

l 
P=t 

~ J 

E El 
Vagnarna har väggar av plåt. 

500 o 000- 510 o 002- Sidoväggarna är fasta, gavelväggar-
500 o 199 510 o 249 na fållbara (lagrade i vagnkorgens 

8760 8760 överkant). 

2760 2760 El har en port på varje långsida. 
1500 1500 

24.2 24.2 E har en port och sex luckor på var-

36.0 36.0 
je sida. 

1780 1780 På ett antal E- och El-vagnar har 

13900 13900 
portar och luckor förreglats och är 
icke öppningsbara. 

På vissa vagnar är porten på en si-
da samt luckor och gavelväggar 

1260 1260 igensvetsade. 

2940 2940 
10000 10000 
3250 + 3250 3250 + 3250 

100 100 
120 120 



SJ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Sidoväggshöjd = H3 mm 

Golvyta m2 

Rymd m3 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 

Total vagnhöjd = H 5 mm 

Längd över buffertar= L1 mm 

Ax e la v stånd = A mm 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

SJF 636.1 

Elos 881 

513 3 000-
513 3 009 

12300 
2876 
1800 

35.4 
63.7 

15000 

A B 
l so 17.0 21.0 
Is 17.0 21.0 

1287 
3087 

13860 
8000 

a-a 2,0--18,0 m-~t 
b-b 5,0--22,0 
c-c 8,0- 30,0 

C J D 
25.0 130.0 

25.0 

E los 
Lådvagn 

- för metallskrot, 
malm, slig mm. 

l{) 

I 

V agnen har fasta sid o- och 
gavelväggar samt golv av stål
plåt . 

3 





SJ 

Huvudlittera F 

Faoos (f d Uads) 
Faoos-x 
Faoos-t (fd Uads 751) 
Faoos-tx (f d Uads 751) 
Fb, Fb-v 
Fb, Fb-v 
Fbl-u 
Fb-u, Fb-uv, Fb-x 
fkkpp (f d Udg) 
Fkkpp-x (f d Udg-u) 

Internationell underlittera: 

a = tvåaxliga boggier; 

SJF 636.1 

nr 82-74-662 5 000- 662 5 093 
nr 82-7 4-662 5 000 - 662 5 084 
nr 82-7 4-662 5 094 - 662 5 198 
nr 82-74-662 5 137 - 662 5 146 
nr 42-74-6018 035-6018174 
nr 42-74-601 8 875- 608 8 974 
nr 42-7 4-61 5 4 O l O - 615 4 O 14 
nr 42-74-601 8 175-601 8 874 
nr 42-74-633 5 000- 633 5 396 
nr 42-7 4-633 5 397 - 633 5 404 

b = med enkelaxlar och stor rymd (mer än 45 m 3
) ; 

kk = med 2 axlar: högsta lastgräns 20-25 t ; 
l = störtlossning samtidigt på båda sidor, högt placerad öppning; 
o o= störtlossning mellan rälerna, lågt placerad botten-öppning; 
pp= reglerbart självlossande mellan rälerna, lågt placerad botten-öppning; 
s = lämplig för s-trafik (sth l 00 km/h); 

Svensk underlittera: 

isolerad korg; 
u stor konstruktionsprofil (A) Får ej lämna Sverige; 
v lossningsås och vagndragarmedbringare 
x stor konstruktionsprofil, överskrider SJ lastprofil B; 

Öppna vagnar 
Specialtyper 

5 
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Faoos, 
Faoos-x 
Specialvagn 

- för tyngre massgods 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Rymd 

Egenvikt 

Lastgräns 

m3 

kg 

Total vagnhöjd = H s mm 

Längd över buffertar = Lr mm 

Axelavstånd =A (i boggi) mm 

A v stånd mellan boggi-
centra = L2 mm 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

RIV -märkning 

SJF 636.1 

Faoos Faoos-x 

662 5 000- 662 5 000-
662 5 093 662 5 084 

32 32 

22200 

A B l C 
l 90 41.0 49.0157.0 
l s 41.0 49.0 

3215 

12000 

2000 

6800 

60 

SJ 

3400 
v ~j] -"' 

\ ! v :i 
i ) cp () l ;·v., J l._\ 

]JU ~If j_ 

Specialvagn får tyngre massgods såsom 
malmslig, kulsinter m m. störtlossning 
genom två s k självstängande falluckor, 
700 x l 090 mm, i vagnkorgens botten. 

11 st vagnar Faoos har fått 280 mm korg
påbyggnad och rymden har därigenom 
ökat till 38 m 3. De påbyggda vagnarna 
har en egenvikt av 22 600 kg och högsta 
lastgräns = 56,5 t. Vagnarnas totalhöjd 
H 5 = 3 495 mm. Vagnnummer finns 
angivna på nästa sida. 
30 st vagnar Faoos-x har fått speciell 
korgpåbyggnad och invändigt ändrade 
rasvinklar. Total vagnhöjd 3495. I övrigt 
samma data som Faoos. 
Vagnnummer finns angivna på nästa si
da. 
Vagnar av denna typ med tak och luckor, 
se Uaoos. 



SJ SJF 636.1 

11 st specialbyggda Faoos-vagnar 

nr: 6625012 
662 5 015 
662 5 020 
662 5 027 
662 5 028 
662 5 029 
662 5 031 
662 5 038 
662 5 055 
662 5 070 
662 5 086 

30 st specialbyggda Faoos-x-vagnar 

nr: 662 5 000 
662 5 002 
662 5 009 
662 5 013 
6625016 
662 5 017 
662 5 021 
662 5 026 
662 5 030 
662 5 035 
662 5 039 
662 5 040 
662 5 041 
662 5 049 
662 5 053 

662 5 059 
662 5 062 
662 5 066 
662 5 070 
662 5 071 
662 5 072 
662 5 073 
662 5 074 
662 5 077 
662 5 078 
662 5 079 
662 5 081 
662 5 082 
662 5 083 
662 5 084 

7 



8 SJF 636.1 

Faoos-t 
Specialvagn 

- för tyngre massgods 

i t.---- A __ .J 
l i- ------ - ---- L

2 
-------- -" 

-~ G20 l 
(___ __ - - - -- ----- ------ L1 

Littera och typ Faoos-t 751 *) 

Vagnnummer 

Rymd 

Egenvikt 

Lastgräns 

Total vagnhöjd = Hs 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd =A (i boggi) 

A v stånd mellan boggi-

662 5 094-
662 5 198 

m 3 28 ,5 

kg 24800 

A B 
190 39.0 47.0 
Is 39.0 47.0 

mm 3680 

mm 12000 

mm 1800 

centra = L~ mm 7200 

Minsta till åtna radie i kurvspår m 60 

RIV-märkning 

C l D 
55.0 l 63.0 

55.0 

l 

l 
_J &20 f

_J 

V agn får tyngre massgods t ex malmslig, 
kulsinter mm. 

Vagnen är konstruerad får bottentöm
ning. Tömningen sker genom två botten
luckor som automatiskt kan öppnas och 
stängas med hjälp av stationär anlägg
ning. Korgens totala bottenöppning är 
2150 x 3000 mm. 

Vagnskorgen är invändigt isolerad med 
mineralullsplattor. Inre väggbeklädnad 
består av 2 mm rostfri , syrafast och 
omagnetisk plåt. 

Information om stationär lossningsan
läggning kan erhållas från MKG. 

*) l O st Faoos-tx har fårhöjd vagnkorg 
och är insatta får transport av sand. 

SJ 



SJ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Sidoväggshöjd 

Golvyta 

Rymd* 

Rymd sidaväggs överkant 

Luckbredd = B 1 

Luckhöjd = H2 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H 1 

Total vagnhöjd = Hs 

Längd över buffertar = L1 

Axelavstånd =A 

RIV -märkning 

SJF 636.1 

A - -- - -+ j'62~ 

l 
L , - - - ---- ----

Fb, Fb-v 
Fbi-u 
Specialvagn 

- för massgods 
t ex träflis 

---.. , 
Vagn u tan t-Ugn m~d 
lou nmg•å• ' lou ninglldi ! 

Fb, Fb-v** Fb, Fb-v** Fbi-u 
Fb-vagnarna har fyra, 
eJ sammankopplade, 
luckor på vardera si
dan. 

601 8 035-
601 8 174 

mm 10950 

mm 2776 

mm 2280 

mm 2447 

mm 

kg 

mm 1250 

mm 4227 

mm 12240 

mm 7500 

601 8 875- 615 4 010-
601 8 974 615 4 014 

10950 10950 

2776 (2776) 2600 

2280 2280 

30,3 

84 59 

69 47,5 

1250 1250 (se fig) 

4227 4580 

12240 12240 

7500 7500 

Fbi-u har fyra luckor 
på vardera sidan, som 
sammankopplats två 
och två. 

För vagnar litt. Fb-v 
och Fbi-u gäller In

struktion får öppning 
och stängning av SI

doluckor MVS reg nr 9/ 
85 

Som framgår a v skissen 
ovan finns även vagnar 
utrustade med loss
ningsås. Se komplette
rande beskrivning på 
nästa sida. 

* Med råge upp till gavlarnas och bågarnas höjd. 
** Vagnsnumren får Fb-v-vagnar finns angivna på nästa sida 

9 



10 SJF 636.1 

30 st Fb-v-vagnar 
försedda med lossningsås av trä 
och s k vagndragarmedbringare 

nr: 6018037 6018102 6018883 
6018046 6018103 6018891 
6018049 6018108 
6018054 6018112 
6018061 6018122 
6018062 6018124 
6018066 6018131 
6018067 6018141 
6018070 6018145 
6018072 6018151 
6018076 6018162 
6018082 6018173 
6018093 6018174 
6018094 
6018095 

SJ 



SJ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Sidoväggshöjd = H3 mm 

Golvyta ? m-

Rymd* m3 

Rymd sidaväggs överkant m3 

Luckbredd = B, mm 

Luckhöjd = H z mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök= H, mm 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Längd över buffertar= L, mm 

Axelavstånd =A mm 

RIV -märkning 

* Med råge upp till gavlarnas och bågarnas höjd. 

SJF 636.1 

- B, ----

Fb-u, Fb-uv 
Fb-x** 

601 8 175-
6018 874 

10950 

2776 

2630 

30.3 

94.5 

80 

5220 

1430 

12800 

1250 

4575** 

12240 

7500 

. -=--

i 

Fb-u, Fb-uv 
Fb-x 
Specialvagn 

- för massgods 
t ex träflis 

· ~""'-

• r 
-

~~ 
l -

: [l.( l ( l 
i f :Jt -f~ l '1 -
~ 1r l 

Vagnarna har två lucköppningar, 5,22 
x l ,43 m på vardera sidan. 

Ett mindre antal vagnar har fyra luck
öppningar, 2,44 x l ,43 m på vardera 
sidan. 

Vagnarna överskrider lastprofil B. 

För Fb-uv vagnar gäller instruktion 
för öppning och stängning av sidoluc
kor, MVS reg nr 9/85. Vagnsnumren 
för Fb-uv-vagnar finns angivna på 
nästa sida. 

** Fb-x har lägre total vagnhöjd, Hs = 
4425. I övrigt samma data som Fb-u. 

Vagnsnumren förFb-x-vagnarna finns 
angivna på nästa sida. 

11 



12 SJF 636.1 

7 st Fb-uv-vagnar 
försedda med lossningsås av trä 
och s k vagndragarmedbringare 

nr: 6018576 
6018617 
6018621 
6018711 
6018712 
6018741 
6018802 

4 st Fb-x-vagnar 

nr: 6018424 
6018757 
6018763 
6018775 

SJ 



SJ 

Littera och typ Fkkpp 

Vagnnummer 633 5 000-
633 5 396 

Rymd m3 26 
Egenvikt kg 12400 

Lastgräns t 
!so 11 :.o l 

8 2~.0 c l 
Total vagnhöjd = Hs mm 3650 
Längd över buffertar = L, mm 8600 
Axelavstånd =A mm 5000 
RIV -märkning 

SJF 636.1 

Fkkpp 
Fkkpp-x 
Specialvagn 

- för massgods 

___ ____...._ t o 5o --i.-6 5o-.! 
i 

----------------~ 

Fkkpp-x 
Vagnarna avsedda för lättare mass-
gods såsom kalk, spannmål m m. 

633 5 397- Bottentömning genom två falluckor, 
633 5 404 855 x 1160 mm. 

35 I vardera falluckan finns två mindre 
13500 skjutluckor, 280 x 280 mm, som möj-

liggör reglerbar tömning, exempelvis 

!so 11 :.si 
8 
2J.s c l till bandtransportör. Vagnarna kan ut-

rustas med kapell som är anpassade 

4120 för vagnkorgen. 

8600 Vagn nr 633 5 399-0 är uppdelad i 

5000 
två fack, genom en tvärgående mellan-
vägg. 

Fkkpp-x överskrider SJ lastprofil B. 

13 





SJ SJF 636.1 

Huvudlittera G 

Gbs 
G b s-t 
G b s-u 

nr 21-74-1500001- 1504 505 
nr 21-7 4-1 5O 2 7 54 - l 5O 4 12 5 
nr 21-74-150 3 147- 150 4 016 

Internationell underlittera: 
b= storrymlig tvåaxlig: längd 12 m eller mer, rymd 70 m3 eller mer 
s = lämplig för s-trafik (sth l 00 km/h) 

Svensk underlittera 
t = lastavskiljande väggar; 
u= genomgångsledning för el-ström, max 1500 V och 16 2/3 Hz 

15 

Slutna vagnar 



16 

Gbs, Gbs-t 
G b s-u 
Sluten vagn 

~ 

~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Golvyta 

Dörrbredd = B 1 

Dörrhöjd = H2 

Sidoväggshöjd = H3 

Rymd sidoväggs överkant 

Takhöjd inv = H4 

Rymd till tak 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H 1 

Total vagnhöjd = Hs 

Längd över buffertar= L1 

Ax e la vs tån d = A 

Max hjullast på golv 

RIV -märkning 

, Il 

~ 

mm 

mm 
') m-

mm 

mm 

mm 
m3 

mm 
m3 

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

SJF 636.1 

Il · ~ Il 
l 

_ w. 

Il l 
l 

. t=rf •• 
______.! 

Gbs 631, 
Gbs 611 Gbs-t*) 

150 o 001- 150 2 501-
150 2 500 150 4 405 

12710 1271 O*) 
2658 2658 

33,8 33,8*) 
2500 2500 
2150 2150 
2200 2200 

74 74 
2800 2800 

89 89 
14000 12500*) 

1232 1232 
4127 4127 

14020 14020 

8000 8000 
2200 2200 

RIV RIV 

Se kompletterande beskriv ni ng på nästa sida. 

SJ 

-:~~·~-· --
Gbs 681 Gbs-u 

150 4 406- 150 3147-
150 4 505 150 4 016 

12710 12600 
2658 2548 

33,8 32,1 
2500 2500 
2150 2150 
2200 2200 

74 
2800 2800 

89 
13000 12500 

1232 1232 
4127 4127 

14020 14020 

8000 8000 
2200 2200 

RIV RIV 



SJ SJF 636.1 

Fyra ventilationsluckor på varje långsida. 

Väggar och gavlar a v hårda träfiberplattor. 

Vagnar fr o m 21-74-150 2 501-4 har fåsten får 
lastfårstängni ngsband. 

*) Gbs-t är fårsedd med godsskyddsutrustning be
stående av 2 lastavskiljande väggar och 7 par skilje
blad. Vagnvikten är 13 500 kg och lastgränserna är 
18 ,5, 22,5 och 26,5 t. 

På grund av skiljeväggar minskar lastytans längd 
med 0,5 m och golvytan med l ,3 m 2

• 

Gbs-u är fårsedd med s k lastlåsskenor får fårstäng
ning av hjulfårsedda postbehållare med längd x 
bredd x höjd = 1200 x 750 x 1725. Max bruttovikt 
= 800 kg/st. Max 32 behållare per vagn kan lastas. 

46 vagnar Gbs-t nr 
1502754 
1502865 
1503170 
1503207 
1503249 
1503394 
1503401 
1503411 
1503419 
1503439 
1503469 
1503477 
1503495 
1503496 
1503498 
1503522 
1503533 
1503546 
1503562 
1503580 
1503587 
1503605 
1503645 

1503675 
1503682 
1503703 
1503704 
1503724 
1503741 
1503762 
1503800 
1503852 
1503907 
1503908 
1503941 
1504004 
1504032 
1504037 
1504048 
1504053 
1504064 
1504084 
1504087 
150411 o 
1504114 
1504125 

25 vagnar Gbs-u nr 
1503147 
1503223 
1503224 
1503226 
1503256 
1503257 
1503310 
1503317 
1503362 
1503395 
1503402 
1503407 
1503410 
1503415 
1503422 
1503457 
1503515 
1503524 
1503585 
1503636 
1503961 
1503995 
1504006 
1504008 
1504016 

17 





SJ SJF 636.1 19 

Slutna vagnar 
Specialtyper 

Huvudlittera H 
Vagnar med 4 ståldörrar, utan lastavskiljande väggar 
Hbikks nr21-74-237 8 000-237 8 399 typ712 
Hbikks-u 42-74-237 2 003-237 2 102 typ 752 
Hbis 21-74-225 O 356-225 O 854 typ 731, 751 
Hbis 21-74-225 3 755 typ 751 

Vagnar med 4 aluminiumdörrar, utan lastavskiljande väggar 
Hbis nr 21-74-225 O 855- 225 l 395 typ 761 
Hbis 21-74-225 l 396 - 225 3 955 typ 763 

Vagnar med 4 aluminiumdörrar, med lastavskiljande väggar 
Hbikks-t nr21-74-237 3 401-237 3 409 typ761 
Hbikks-t 21-74-237 3 410- 237 3 900 typ 762, 763 

Vagnar med 2 aluminiumdörrar, utan lastavskiljande väggar 
Hbikks-v nr 21-74-237 8 630- 237 8 669 typ 822 
Hbbis 21-74-226 9 000- 226 9 149 typ 842 
Hbbins 21-74-246 9 150 - 246 9 349 typ 881 

Vagnar med 2 aluminiumdörrar, med lastavskiljande väggar 

Hbikks-tv nr 21-74-237 3 901- 237 4 010 typ 821, 822 
Hbbikks-t 21-7 4-228 2 000 - 228 2 099 typ 842 
Hbbikks-t 21-7 4-228 2 l 06 - 228 2 149 typ 842 
Hbbillns 21-74-245 7144-245 7 243 typ88l 

Vagnar i specialutföranden 
Hbins-u nr42-74-247 8 001-247 8 025 typ 853 
Hinos-u 42-74-230 8 070 - 230 8 169 typ 872 
Habbinqss 82-74-287 l 000 - 287 l 00 l typ 871 

Internationell underlittera: 
a = två 2-axliga boggier 
b = 2-axlig: lastytans längd 12-14 m, rymd 70 m 3 eller mer. Med två 2-axliga boggier: lastytans längd 18-22 m. 
b b= 2-axlig: lastytans längd 14 m eller mer. Med två 2-axliga boggier: lastytans längd över 22 m. 
1 = helt öppningsbara sidoväggar. 
kk = 2-axlig: högsta lastgräns 20-25 t. 
ll fårreglingsbara, fårskjutbara lastavskiljande väggar, vid SJ som regel 2 lastavskiljande väggar och 4 lastavskiljand~ 

skivor av plywood. Undantag, se nästa sida. 
n 2-axlig: högsta lastgräns över 28 t. Med två 2-axliga boggier: högsta lastgräns över 60 t. 
o 2-axlig: lastytans längd kortare än 12 m och rymd 70 m 3 eller mer. 
q genomgångsledning får el-ström. 
s = lämplig för l 00 km/h. 
ss = lämplig får 120 km/h. (med last) 

Svensk underlittera: 
t samma som " ll" , se ovan. "-t" skall ersättas av "l!" i samband med ny märkning. 
u stor konstruktionsprofil (A). Vagnen får ej lämna Sverige. 
v = stor volym, rymd= 105m3

. Rymd 100m3 med lastavskiljande väggar. 





SJ SJF 636. 1 

Hbikks 
Hbikks-u, Hbis 
Sluten vagn 

- med 4 dörrar av stål 
- utan lastavskiljande 

väggar 

: ----~------------~----------~~-----r~---~~--~_J 
_., a1o ~ A --- _________ J 1 szo ~ 

• ----- - - - - - -- L - -- -------- - - - --- -. 1 

L1 -------------- --- • 

~ -- - ----- B1 __ _ _ - - ~ 

- - - B1 - - - - - - - • 

Hbis *731 
* Hbis 731 har inte 
övergångsplattform Littera och typ Hbikks-u 752 Hbikks 712 **751 och längd över buf-

Vagnnummer 237 2 003- 237 8 000 225 o 356- fertar L1 är därför 
237 2102 237 8 399 225 o 854, 14020 mm. 

225 3 755 

Lastytans längd = L mm 12780 12780 12780 ** H bis 751 har 

Lastytans bredd = B mm 2600 2600 2600 dörrbredd B 1 = 6000 
mm. 

Golvyta m2 33,2 33,2 33,2 
Dörrbredd = B 1 mm 6000 6310 **631 o Se kompletterande 

Dörrhöjd = H2 2675 2300 2300 
be skri v ni ng på nästa 

mm sida. 
Sidoväggshöjd = H 3 mm 2675 2300 2300 
Rymd sidaväggs överkant m3 88,8 76,4 76,4 
Takhöjd inv = H4 mm 3365 2990 2990 
Rymd till tak m3 106,7 94,3 94,3 
Egenvikt kg 15400 15500 15000 
Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 1190 1190 1190 
Total vagnhöjd = Hs mm 4635 4260 4260 
Längd över buffertar= L1 mm 14270 14020 *14270 
Axelavstånd =A mm 9000 9000 9000 
Max hjullast på golv kg 5000 5000 5000 
RIV -märkning RIV RIV 

21 
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Hbikks, Hbikks-u och Hbis typ 712-752 har 4 st dör
rar a v stål per sida 
Öppning och stängning a v dörrarna framgår a v 
vidstående skiss. Anslag härom finns uppsatt på 
vagnsdörrarna. Vid växling skall dörrarna alltid va
ra stängda och reglade för att undvika skador på 
dörrarna. A v skissen framgår bl a att dörr 3 alltid 
skall öppnas först och stängas sist samt att dörrarna 

2 och 3 före regling skall tryckas in mot vagnen i 
båda ändarna. Reglingen bör kontrolleras genom 
att dörren inte kan dragas utåt med handtaget i reg
lat läge. 
Fästen för lastförstängningsband finns nedtill vid 
golvet i varje gavelhörn (eller ca 400 mm över gol
vet) samt i golvet ca 3 m från varje gavel vid varde
ra långsidan. 

SJ 
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---. ~ 20 lt- l. A -t JG2lh---

l 

L j 

f 1 ~ 11 1 
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q l 1 11 1 111 ~ 
[J] .. [J] • 

L 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Golvyta m2 

Dörrbredd = B 1 mm 

Dörrhöjd = H2 mm 

Sidoväggshöjd = H3 mm 

Rymd sidoväggs överkant m 3 

Takhöjd inv = H4 mm 

Rymd till tak m3 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 

Total vagnhöjd = H s mm 

Längd över buffertar = L1 mm 

Axelavstånd = A mm 

Max hjullast på golv kg 

RIV -märkning 

Se kompletterande beskrivning på nästa sida. 

H bis 
Sluten vagn 

- med 4 dörrar av 
aluminium 

- utan lastavskiljande 
väggar 

/ 
l 

l 
lll i 

:r: 
l 

~ 
!:.. 9 fP_,;;! 

l il 

Hbis 761 Hbis 763 

225 o 855- 225 l 396-
2251395 225 3 955 

12800 12800 
2600 2600 

33,3 33,3 
6310 6310 
2330 2330 
2330 2330 

77,7 77,7 

2990 2990 
94,3 94,3 

14900 15000 

A B C l D 
l so 17.0 21.0 25.0130.0 
Is 17.0 21.0 25.0 

1214 1214 
4264 4264 

14342 14342 
9000 9000 
5000 5000 
RIV RIV 

23 



24 SJF 636.1 

Hbis 761 och 763 har 4 st dörrar av aluminium per 
sida. 
Typ 763 är byggda för 22,5 t axellast. 
Öppning och stängning av dörrarna framgår av 
vidstående skiss. Anslag härom finns uppsatt på 
vagnsdörrarna. Vid växling skall dörrarna alltid va
ra stängda och reglade för att undvika skador på 
dörrarna. A v skissen framgår bl a, att dörr 3 alltid 
skall öppnas först och stängas sist samt att dörrarna 

2 och 3 före regling skall tryckas in mot vagnen i 
båda ändarna. Reglingen bör kontrolleras genom 
att dörren inte kan dragas utåt med handtaget i reg
lat läge. 
Fästen för lastforstängningsband finns nedtill vid 
golvet i vmje gavelhörn (eller ca 400 mm över gol
vet) samt i golvet ca 3 m från varje gavel vid varde
ra långsidan. 

SJ 
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Littera och typ Hbikks-t 761 

Vagnnummer 237 3 401-
237 3 409 

Lastytans längd = L mm ca 12000 
Lastytans bredd = B mm 2600 
Golvyta m2 31,3 
Dörrbredd = B, mm 6310 
Dörrhöjd = H2 mm 2330 
Sidoväggshöjd = H3 mm 2330 
Rymd sidaväggs överkant m3 73 
Takhöjd inv = H4 mm 2990 
Rymd till tak m3 88,5 
Egenvikt kg 16000 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök= H, mm 1219 
Total vagnhöjd = Hs mm 4269 
Längd över buffertar = L, mm 14342 
Axelavstånd =A mm 9000 
Max hjullast på golv kg 5000 
RIV -märkning RIV 

Se kompletterande beskrivn ing på nästa sida. 

Hbikks-t 
Sluten vagn 

- med 4 dörrar av 
aluminium 

25 

- med lastavskiljande 
väggar 

/l 

l 
l() l 

l 
~ 

~9 Jrr..:! 
l III 

Hbikks-t 762, 763 

237 3 410-
237 3 900 

ca 12000 
2600 

31,3 
6310 
2330 
2330 

73 
2990 

88,5 
16000 

A B C l D 
l so 16.0 20.0 24.0129.0 
Is 16.0 20.0 24.0 

1219 
4269 

14342 
9000 
5000 

RIV 
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Typ 761, 762 och 763 har 4 dörrar av aluminium 
per sida. Typ 762 och 763 är byggda får 22,5 tons 
axellast. 
Öppning och stängning av dörrarna framgår av 
vidstående skiss. Anslag härom finns uppsatt på 
vagnsdörrarna. Vid växling skall dörrarna alltid va
ra stängda och reglade for att undvika skador på 
dörrarna. A v skissen framgår bl a, att dörr 3 alltid 
skall öppnas först och stängas sist samt att dörrarna 
2 och 3 före regling skall tryckas in mot vagnen i 

båda ändarna. Reglingen bör kontrolleras genom 
att dörren inte kan dragas utåt med handtaget i reg
lat läge. 
Fästen får lastfårstängningsband finns nedtill vid 
golvet i varje gavelhörn (eller ca 400 mm över gol
vet) samt i golvet ca 3 m från varje gavel vid varde
ra långsidan. Hbikks-t 761, 762 och 763 är utrustad 
med två fårreglingsbara lastavskiljande väggar och 
fyra i längsled fårskjutbara lastavskiljande skivor 
av plywood. 

Vagn Hbikks-t med lastavskiljande, fårreglingsbara väggar och 
lastavskiljande skivor. 

SJ 
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l l 

91 

lt ~ :::s.: l~ Il ~ ~ 
n: ... 

l A 
L 

L j 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Golvyta 

Dörrbredd = B, mm 

Dörrhöjd = H2 mm 

Sidoväggshöjd (vertikalt) = H3 mm 

Rymd sidoväggs överkant 

Takhöjd inv = H4 mm 

Rymd till tak 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök= H, mm 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Längd över buffertar = L, mm 

Axelavstånd =A mm 

Max hjullast på golv kg 

RIV-märkning 

J 

Hbikk s-v 822 

237 86 
237 86 
237 86 

13878 
2900 

12, 
30-
69 

40 ,2 
6820 
2800 
2100 

84 
2800 

105 
15200 

A B 
90 16.5 20.5 

s 16.5 20.5 

1205 
4275 

15140 
9000 
3000 

RIV 

C l D 

24.5129.5 

24.5 

Se kompletterande beskrivning på nästa sida. 

~ 
Il) 
o 

620 

A 

l so 17.0 

l s 17.0 

Hbbins, Hbbis 
Hbikks-v 
Sluten vagn 

- med 2 dörrar 
av aluminium 

- utan lastavskiljande 
väggar 

Hbbis 842 Hbbins 881 

226 9 000- 246 9150-
226 9149 246 9 349 

14240 14240 
2900 2900 

41,3 41,3 
7000 7000 
2800 2800 
2100 2100 

87 87 
2800 2800 

108 108 
15000 15000 

B C l D A B C l D 

21.0 25.o lao.o i so 17.0 21.0 25.o Jao.o 

21.0 25.0 Is 17.0 21.0 25.0 

1205 1205 
4275 4275 

15500 15500 
9000 9000 
5000 5000 

RIV RIV 
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28 SJF 636 .1 

Hbikks-v, Hbbins och Hbbis (typerna 822, 842 och 
881) har 2 skjutdörrar per sida. 
Förreglering av de fyra skjutdörrarna sker med fyra 
manöverrattar, placerade på vagnsgavlarna. Innan 
dörr längsförflyttas skall tillhörande manöverratt 
vara spärrad i öppet läge. 
Vid alla vagnsrörelser skall alla dörrarna vara stäng
da och reglade med manöverrattarna spärrade i 
stängt läge, för att undvika skador på gods och dör
rar. 

Gavlarna är invändigt, vid mitten, försedda med 
fåsten för lastförstängningsband (textil- eller stål
band), placerade 700 och 1600 mm över golv. På 
gavlarnas ytterkanter, närmast skjutdörrarna, finns 
också l surrningsögla, placerad 1300 mm över golv. 
Dessutom finns 12 surrningsöglor, för t ex lastför
stängningsband, nedsänkta i golvet närmast skjut
dörrarna, på vardera långsidan. 

SJ 
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Il Il 

s, Il 
l Il 

:rt ~.~1111 Il~ ~ll 
~ 
~ 

A l 
L 620 

L1 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Golvyta 

Hbikks-tv 
821, 822 

237 3 901-
237 4 010 

utom 237 3 923 

mm ca 13380 
mm 2900 

m 2 ca 38 ,5 
Dörrbredd = B 1 mm 6820 
Dörrhöjd = H2 mm 2800 
Sidoväggshöjd (vertikalt) = H 3 mm 2100 
Rymd sidaväggs överkant m 3 ca 80 
Takhöjd inv = H4 mm 2800 
Rym d till tak m3 ca 100 
Egenvikt kg 16000 

Lastgräns 
.o 
.o 

A B 
90 16.0 20 
s 16.0 20 

Lastytans höjd ö. rök= H 1 mm 1200 
Total vagnhöjd = Hs mm 4270 
Längd över buffertar= L1 mm 15140 
Axelavstånd mm 9000 
Max hjullast på golv kg 3000 
RIV -märkning RIV 

Se kompletterande beskrivning på nästa sida. 

J J; 2·1 RIV JJ. 74 SJ 

Hbbikks-t 
Hbbillns 
Hbbikks-tv 
Sluten vagn 

237 3 905· Hbikks-tv,......_ _____________ __, 

C l D 
24.0 129.0 

24.0 

- med 2 dörrar 
av aluminium 

u - med lastavskiljande 
väggar 

Hbikks-tv Hbbikks-t Hbbillns 
821 842 881 

228 2 000-
237 3 904, 228 2 099 
237 3 906, 228 2 106- 245 7 144-
237 3 909 228 2 149 245 7 243 

ca 13380 ca 13750 
2900 2900 

ca 38,5 ca 40 
6820 7000 
2800 2800 
2100 2100 

ca 80 ca 84 
2800 2800 

ca 100 ca 104 
16500 15500-15800 

A B C l D A B C l D 
190 15.5 19.5 23.5128.5 190 16.2 20.2 24.2129.2 
Is 15.5 19.5 23.5 Is 16.2 20.2 24.2 

1200 1200 
4270 4275 

15140 15500 
9000 9000 
3000 5000 

RIV RIV 
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Hbbikks-t, Hbbillns, Hbikks-tv , (typerna 821, 822, 
842 och 881) har 2 skjutdörrar per sida. 
Förregling av de fyra skjutdörrarna sker med fyra 
manöverrattar, placerade på vagnsgavlarna. Innan 
dörr längsförflyttas skall tillhörande manöverratt 
vara spärrad i öppet läge. 
Vid alla vagnsrörelser skall alla dörrarna vara stäng
da och reglade med manöverrattarna spärrade i 
stängt läge, för att undvika skador på gods och dör
rar. 
Gavlarna är invändigt, vid mitten, försedda med 

fåsten för lastförstängningsband (textil- eller stål
band) placerade 700 och 1600 mm över golv. På 
gavlarnas ytterkanter, närmast skjutdörrarna, finns 
också l surrningsögla, placerad 1300 mm över golv. 
Dessutom finns 12 surrningsöglor, för t ex lastför
stängningsband, nedsänkta i golvet närmast skjut
dörrarna, på vardera långsidan. 
Hbbikks-t, Hbbillns och Hbikks-tv är utrustade 
med förreglingsbara lastavskiljande väggar (låslägen 
på delning vmje 45 mm) och i längsled förskjutbara 
lastavskiljande ski vor av plywood. 

Hbikks-tv, som har avvikande utrustning av lastavskiljande väggar. 

Antal 
vagnar 

3 

30 

Littera 

Hbikks-tv 

Hbikks-tv 

Vagn nummer 

21-74- 237 3 904 
237 3 906 
237 3 909 

21-7 4- 2 3 7 3 9 8 1-

Typ 

821 l) 
821 l) 
821 l) 

237 4 010 822 2) 

l) vagnarna har 4 lastavskiljande väggar och 4 lastavskiljande skivor per vagn. 

2) vagnarna har 2 lastavskiljande väggar och inga lastavskiljande skivor. 

Alla SJ-vagnar med huvudlittera H och L, som har lastgräns D får , från vagntek
nisk synpunkt, på SJ framföras med stax 22,5 t vid sth l 00 km/h. Tillåtna 
bansträckor framgår av SJF 657. Härav berörda vagnar kommer att komplette
ras med nedanstående märkningssymboL 

Exempel 

SJ D 

100 
km/h 29,0 t 

SJ 
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Helt öppen vagnsida 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

"Dörrbredd" = B, 

"Dörrhöjd" = H2 

Sidoväggshöjd = H3 

Rymd sidoväggs överkant 

Egenvikt 

Lastgräns 

Hbins-u 853 

247 8 001-
247 8 025 

mm 12610 

mm 3500 

mm 12610 

mm ca 4100 

mm ca 2600 

m 3 ca 115 

kg 15500 

t A B 
190 16.5 20.5 
Is 16.5 20.5 

Lastytans höjd ö. rök= H, mm ca 1450 
Total vagnhöjd (i trafik) = Hs mm 4645 
Längd över buffertar = L, mm 13860 
Axelavstånd =A mm 9000 
RIV -märkning 

C l D 
24.5129.5 

24.5 

H bins-u 
Specialvagn 

- för virkespaket 

Vagnens ena sida och tak är helt öpp
ningsbara för lastning och lossning med 
gaffeltruck. 
Vagnsidan öppnas med ett hydrauliskt 
pumpaggregat, som kan vara inbyggt i 
gaffeltrucken. 
Flera vagnar kan samtidigt manövreras 
enär vagnarna har genomgångsledning 
för hydrauloljan. 
Vagnarna överskrider SJ lastprofil A och 
kan framföras endast på särskilda ban
sträckor och med transporttillstånd. 

Se kompletterande beskrivning på nästa 
sida. 
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Tack vare lastbredden 3500 
mm kan 12 st virkespaket/vagn 
(mot normalt l O paket/vagn) 
transporteras med Hbins-u, typ 
853. Vagnarna har både bredd 
och höjd som betydligt överskri
der SJ lastprofil A. Vagnan
vändningen måste därför be
gränsas till särskilda ban
sträckor där profilöverskridan

·---~--- det kan medges. 

Hela ena vagnsidan och taket 
svängs på några minuter, med 
hydraulik, upp till helt öppet lä
ge. Tidsödande manuell ma
növrering bortfaller. Genom att 
hela långsidan och taket lyfts 
upp till höjden 4100 mm över 
golvplanet kan gaffeltrucklast
ning utföras snabbt och med 

c-~.__.._ _____ ___. ringa risk för dörrskador. 

Den helt täckta specialvagnen 
ger ett effektivt skydd mot regn 
och snö under transporten. Be
hovet av kostnadskrävande em
ballage runt virkespaketen kan 
minimeras. 

SJ 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Golvyta 

"Dörrbredd" = B1 

"Dörrhöjd" = Hz 

Sidoväggshöjd = H3 

Rymd sidoväggs överkant 

Egenvikt 

Lastgräns 

mm 

mm 
m z 

mm 

mm 

mm 
m3 

kg 

t 

Lastytans höjd ö. rök = Ht mm 

Total vagnhöjd (i trafik) = H s mm 

Längd över buffertar = Lt mm 

Axelavstånd = A mm 

Max hjullast på golv kg 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

SJF 636. 1 

Hinos-u 
Specialvagn 

- för stående 
pappersrullar 

81 -

L------
~a - - 3390- -

Il) 

I 

~------ A---------~-

-~1 ~----------------~ 

Hinos-u 872 

230 8 070-
230 8169 

10930 

3100 

33,9 

11330 

ca 4100 

3210 

108 

14300 

A B C D 
90 17.7 21.7 25.7 30.7 
s 17.7 21.7 25.7 

1250 
4750 

12490 
7500 

5000 

m-~t a-a3,0- 16 
b-b5 0- 21 
c-ca:o- 30,7 

Vagnens ena sida och tak är helt öpp
ningsbar för lastning och lossning med 
gaffeltruck. 
Vagnsidan öppnas med ett hydrauliskt 
pumpaggregat, som kan vara inbyggt i 
gaffeltrucken. 
Flera vagnar kan samtidigt manövreras 
eftersom vagnarna har genomgångsled
ning för hydrauloljan. 
Vagnarna överskrider SJ lastprofil A och 
kan framföras endast på särskilda ban
sträckor och med transporttillstånd. 

Se kompletterande beskrivning på nästa sidav 
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Tack vare invändiga höjden 
= 3210 mm, kan även 3000 
mm höga pappersrullar 
lastas i två rader. Invändiga 
vagnbredden är 3100 mm. 
M ed dessa mått överskrider 
vagntypen SJ lastprofil A 
och vagnarna kan färför 
framföras endast på särskilt 
undersökta bansträckor. 

M ed hjälp av hydraulik 
svängs hela vagnsidan och 
taket till öppet (eller stängt) 
läge på bara några minuter. 
Lastning med gaffeltruckar 
(och klämaggregat J kan ske 
snabbt genom att öppningen 
har bredd x höjd = 11330 x 
4100 mm. 

Den helt täckta specialvag
nen ger ett effektivt skydd 
mot regn eller snö under 
transporten. 

SJ 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd mm 

Golvyta m2 

Dörrbredd = Bt mm 

Dörrhöjd = H2 mm 

Sidoväggshöjd = H3 mm 

Rymd sidaväggs överkant m3 

Takhöjd inv = H4 mm 

Rymd till tak m3 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd. ö rök= Ht mm 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Längd över buffertar = Lt mm 

A v stånd mellan boggicentra = L2 mm 

Minsta kurvradie m 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Max hjullast på golv kg 

RIV -märkning 

SJF 636.1 35 

Habbinqss (Provvagn) 

Sluten specialvagn 
med boggier 

- med 2 dörrar av aluminium 
- utan lastavskiljande väggar 

81 
[D i [D [D 

90 
s 

120 

[! l or= CJ 

aD aD D r liD 

Il ~ ' ' .lF{l ;' :"~!' ll~{~l , ; i i[J I"! : !~· ' fi: ll 

~ 
• l 

j 

LO 
<O o 

L2 L 

Habbinqss 871 

2871000-
287 l 001 

22000 
2792 

61,4 
10880 
3200 
2267 l 2314 (Se fig.) 

142 
3200 

183 
27500 

A B C [ D 
36.5 44.5 52.5162.5 
36.5 44.5 52.5 

00.0 

1200 
4600 

23240 
17700 

35 
1800 
5000 

-

L1 

·--i so-

Vagnen är byggd enl. DB konstruk
tionsprofil, i övrigt RIV -mässig. 

62 o 

Se kompletterande beskrivning på nästa sida. 





SJ SJF 636.1 

54 st EUR-pallar (800x 1200) 
44 st Industri-pallar (l OOOx 1200) 

Iii 1 1 1 1 1 J Il 1 1 1 1 iii 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 
l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Invändiga mått vid 
förskjutbar vägg 

Höjd Bredd 

0 3200 1120 
3150 1394 

0 3110 1614 
3100 1629 
3050 1703 
3000 1777 
2950 1851 
2900 1925 
2850 1999 
2800 2073 
2750 2147 
2700 2221 
2650 2295 
2600 2369 
2550 2443 
2500 2517 
2450 2591 
2400 2665 
2350 2739 

CD2314 2792 

Invändiga mått vid 
portal 

Höjd Bredd 

®3200 866 
3150 1039 
3100 1211 
3050 1385 
3000 1558 

®2993 1582 
2950 1654 
2900 1737 
2850 1821 
2800 1904 
2750 1987 
2700 2071 
2650 2154 
2600 2237 
2550 2321 
2500 2404 
2450 2487 
2400 2571 
2350 2654 
2300 2737 

®2267 2792 

1614 -
1582 
----+ 

1

-1.]10 

~ 

. . _,_/ l ""~ i 
• • s 2 1 LastprOfil 1 a 

N - ~ -~ al 

M M ~~ VId Vod g;\ "' 
, , , Oötr Portal , , 

@@Q) I, ! ®® 
l 2792 ! 

Vagnen är märkt angående 
begränsning får vall väx l i ng. 

För att möjliggöra gång i persontåg är vagnen utrustad med elgenomgångsledning, 
extra tryckluftsledning och UIC-kabel. 
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Huvudlittera l 

Ibblps-v, lbblps-tv 
lbblps, lbblps-t 

nr 42-74-825 6 000- 825 6 098 
nr 42-7 4-820 O 000 - 820 O 481 

le ps 
lbblps-t (f d Igs) 

nr 42-74-840 5 064- 840 5 138, 807 O 146 
nr 42-7 4-825 6 122, 825 6 124 

Internationell underlittera; 
bb= med 2 axlar: lastyta större än 27 m 2

; 

c = köttkrokar; 
l = isolerad, utan isbehållare; 
p = utan golvtrallar; 
s = lämplig får s-trafik (sth l 00 km/h) 

Svensk underlittera: 
t = lastavskiljande väggar; 
v = rymd större än 80 m3 

Slutna vagnar 
Isolerade, kyl- och 
varmvagnar 

39 
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lbblps-v 
lbblps-tv 
Sluten isolerad vagn 

B1 __ ___.~ 
fri diirriii>PIIiny 

SJF 636 .1 

Littera och typ Ibblps-v, Ibblps-tv*) 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Golvyta 
') m-

Dörrbredd = B, mm 

Dörrhöjd = H2 mm 

Sidoväggshöjd = H3 mm 

Rymd sidaväggs överkant m3 

Takhöjd inv = H4 mm 

Rymd till tak 3 m 

Egenvikt kg 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H, mm 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Längd över buffertar = L1 mm 

Axelavstånd = A mm 

Max hjullast på golv kg 

RIV-märkning 

825 6 000-
825 6 098 

12540 
2550 

32,0 
2440 
2038 
2150 

68,8 
2730 

81 ,6 
13000 

1288 
4127 

14020 

8000 
2200 

14000*) 

Ibblps-v är en isolerad vagn i första 
hand avsedd för t ex konserver som 
behöver skydd mot värme eller kyla. 

Vagnen är utrustad med ställbara 
takventiler. 

*) 89 st lbblps-tv-vagnar är försedda 
med godsskyddsutrustning bestående 
av 2 st lastavskiljande väggar och 8 
par lastavskiljande skivor av plywood. 

SJ 



SJ SJF 636.1 

l il n 11 w 11 1 1111 urr1 1 i 1111111 

L P----------..J~----------_. __ 
---·- - -· - --- --- ·--- ·- ·--

ru~ 

Littera och typ Ibblps 

Vagnnummer 820 o 000-
820 o 481 

Lastytans längd = L mm 10752 
Lastytans bredd = B mm 2676 
Golvyta m2 28,7 

Dörrbredd = B1 mm 1930 
Dörrhöj d = H2 mm 1860 
Sidoväggshöjd = H3 mm 2040 
Rymd sidoväggs överkant m3 58,5 
Takhöjd inv = H4 mm 2610 
Rymd till tak m3 70,0 
Egenvikt kg 15000 

Lastgräns t 
l s 11:.51 

820~5 c l 
Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 1325 
Total vagnhöjd = Hs mm 4058 
Längd över buffertar = L1 mm 12300 
Axelavstånd =A mm 8100 
Max hjullast på golv kg 2200 
RIV-märkning 

41 

lbblps 
Sluten isolerad vagn 

Isolerad vagn, för gods som behöver 
skydd mot värme eller kyla. 

En gavellucka med fast jalusi på var
dera gaveln. Fyra ställbara takventiler. 
Fästen för lastförstängningsband finns 
nedtill i gavelhörnen. 
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le ps 
Sluten isolerad vagn 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Golvyta 

Dörrbredd = B 1 

Dörrhöjd = H2 

Sidoväggshöjd = H3 

Rymd 

Takhöjd= H4 

Rymd till tak 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd. ö rök = H1 
Total vagnhöjd = Hs 

Längd över buffertar = L1 
Axelavstånd = A 
Max hjullast på golv 
RIV -märkning 

A ~---

L, --~~~~~~~~-

Icps 

840 5 064-
840 5 138, 807 o 146 

mm 9033 
mm 2215 

? 20,0 m-

mm 1400 
mm 2130 
mm 2078 

m3 41,5 
mm 2365 

m3 46,0 
kg 16200 

mm 1345 
mm 4200 
mm 11740 
mm 6600 

kg 2200 

Kyl- och varmvagn. 
4 st vagnar med kylaggregat är avskilda 
för särskild trafik. 
Vagnarna har nummer: 
807 o 146 
840 5 064 
8405106 
840 5 138 

Kylaggregaten kan anslutas till det fasta 
el-nätet. 

SJ 
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lbblps-t 
Sluten isolerad vagn 

~~-----------L------~--~~~~ 
--------------·--r----- - C\J 

I 

Littera och typ Ibblps-t 

Vagnnummer 820 o 000-
820 o 481 

Lastytans längd = L mm 10752 
Lastytans bredd = B mm 2550 
Golvyta ? 27,4 m-

Dörrbredd = B 1 mm 1930 
Dörrhöjd = H2 mm 1860 
Sidoväggshöjd = H3 mm 2040 
Rymd sidaväggs överkant m3 55,8 
Takhöjd inv = H4 mm 2610 
Rymd till tak m3 68,3 
Egenvikt kg 16000 

Lastgräns t 
l s 11:.sl 

8
1s

1

.sc l 
Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 1325 
Total vagnhöjd = Hs mm 4058 
Längd över buffertar= L1 mm 12300 
Axelavstånd = A mm 8100 
Max hjullast på golv kg 2200 
RIV-märkning 

lbblps-t 

825 6122, 
825 6124 

12256 
2603 

31,3 
1800 
1920 
1800 

54 
2400 

64 
14900 

1395 
4228 

14020 
8000 
2200 

Isolerad vagn, for gods som behöver 
skydd mot värme eller kyla. 

Vagnen är forsedd med godsskyddsut
rustning bestående av 2 lastavskiljan
de väggar och 7 par skiljeblad. 

21 st lbblps-t är försedda med gods
skyddsutrustning bestående av 2 st 
lastavskiljande väggar och 6 par 
lastavskiljande skivor av plywood. 
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Huvudlittera K 

Kb ps 
Kb s 

nr 21-74-335 2 000- 335 4 999 
nr 21-7 4-3 3 3 O 000 - 3 3 3 l 000 

Internationell underlittera: 
b med långa stolpar; 
p utan lämmar; 
s = lämplig får s-trafik (sth l 00 km/h) 

Flakvagnar 
2-axliga 

45 
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Kb ps 

Flakvagn 

o 5oo---~9u o ... -t3 soT''3soT.~'3 8 0-t-1'3 8~T-~'3 s~;r1'380--r--1'3 80~9s ,_.. 
2o6o 16oo 155o n oo 155o 1soo m 

tE .!Y" ' :""' l 'V" ' 'IV T"' . 'IV 1"\ll 3::1 
~ J \ Il~ 'f W ~ l 

~~ 'JElljF' 
.. <:<= 

o 
T 

-620 - l A l _.. 620 1--
L _ ____,. 

L - ·------

__ ___....._ - 2.185 - -

Placering av surrningsfästen 

Littera och typ Kbps 741 Kbps 752 Kbps 761 Kbps 841 

Vagnnummer 335 2 000-
335 4 099 
335 4 402- 335 4100- 335 4 200- 335 4 392-
335 4 999 335 4199 335 4 391 335 4 401 

Lastytans längd = L mm 12620 12620 12500 12780 
Lastytans bredd = B mm 2866 2866 2866 2800 
Golvyta ? 36,0 36,0 35,8 35,7 m-

Gavellämmarnas höjd = H 3 mm 900 2730 450 900 
Egenvikt kg 12000 12700 11500 12500 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök = H 1 mm 1259 1259 1259 1250 
Längd över buffertar= L1 mm 13860 13860 13860 14020 
Axelavstånd =A mm 9000 9000 8000 8000 
Max hjullast på golv kg 5000 5000 5000 5000 
Tillåten koncentrerad belastning ]t m f m f m f a-a 2,0 16,0 a-a 2,0 16,0 a-a 2,0 18,0 a-a 2,0 18,0 

b-b 5,0 19,0 b-b 5,0 19,0 b-b 5,0 22,0 b-b 5,0 22,0 
c-c 8,0 23,0 c-c 8,0 23,0 c-c 8,0 28,5 c-c 8,0 27,5 

RIV -märkning RIV RIV RIV RIV 

Se kompletterande beskrivning på nästa sida. 
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SJF 636.1 

Alla Kbps-vagnar har l O stolpar av pressad stålplåt, 
på varje långsida. 

Kbps 741 och 841 har inåt och utåt fållbara gavel
lämmar. Två stolpar av I-profil på varje gavel samt 
fållbara hörnstolpar av I-profil. 

Kbps 752 har höga fasta gavlar. (H3 = 2730) 

Kbps 761 har gavellämmar av formpressad stålplåt, 
fållbara endast utåt. Två stolpar av I-profil på varje 
gavel. 

Kbps 741, 752 och 841 har dessutom fem surr
ningsfåsten på varje långsida avsedda får en maxbe
lastning av l 00 kN/st. 

/r=---==~=--~,-,~ 11 

/ ' 
// l l ', 

/ ' 
.... / l l ' 

,~L_,__ ------ -- -~~! 
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" r l 1 Alla Kbps-vagnarna har sex fastspänningsdon, Il Alternativ placering av 
1 --1 får nedbindning av last. l hörnskydd lämpligt 

1 
J ,: f<ir t ex virkespakct. 

l l l 
' l ,, 
l l 

M-3 l1 

l l l' 
l ' l l 

l \_ ,, 
Läge I: Kätting ej spänd 
Läge II: Kätting spänd 
efter lastning 
Läge III: Kätting maxi
malt spänd 

l l III 

_.....,.~~.....::---.,l~ Ung 5 ~m 
~ ' ~ 

8~/~-11 
9 l l 

5 
10 

FASTSP ÄNNINGSDON 
l. 8 mm kätting, långa parten. Tillåten arbetslast 800 kg. L= 9 m. 
2. 8 mm kätting, korta parten. Tillåten arbetslast 800 kg. L= 0,8 m. 
3. S-krok i långa kättingens fria ände, får "kortning" av den långa kättingen. 
4. Päronformad låsögla. 
5. Spännrulle. 
6. Spak får spänning av kätting. När spaken ej används fårvaras den i hållare på vagnsidan. 
7. Spärr. 
8. Två st dragfjädrar. 
9. Hävarm. 

10. Uppsamlingskasse får placering av den långa kättingen när den ej används. 
11 . Hörnskydd. 
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Kb s 
Flakvagn 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Golvyta m2 

Sidolämmarnas höjd= H2 mm 

Gavellämmarnas höjd = H3 mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

l s 

Lastytans höjd ö. rök= H, mm 

Längd över buffertar = L, mm 

Axelavstånd =A mm 

Max hjullast på golv kg 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

SJF 636. 1 

A -~----------.~ 

L1 ~~ -------~~~~~--

Kb s 

333 o 000-
3331000 

12500 
2770 

34,6 
440 
440 

12500 

11:512~.512~.51 
1259 

13860 
8000 
5000 

mi a-a 2,0- 18,0 
b-b 5,0- 22,0 
c-c 8,0- 27,5 

RIV 

Lämmar av formpressad stålplåt fållbara 
endast utåt. Tio stolpar av pressad stål
plåt på varje långsida. Två stolpar av I
profil på varje gavel.*) Vagnen överskri
der internationella lastprofilen med änd
sidolämmarna nedfällda. 

Med hänsyn till bl a olycksfallsrisk (läm
men täcker delvis fotsteget) och olägen
heten att nämnda lämmar i nedfällt läge 
täcker vagnskorten har beslutats att läm
marna l och 6 alltid skall vara uppfällda 
under transport, i internationell trafik al
la si do lämmar. N edfålld sid o läm skall 
låsas vid yttre långbalken med härfår av
sedd hake. 

*) Kbs är utrustad med fyra surrnings
öglor på sidalämmarnas insidor (placera
de ca 200 mm från vardera vagnsgavel 
och ca 500 mm på varje sida om vagn
mitt.) samt en ögla på utsidan mitt på 
varje gavelläm. 

Tillåten belastning per surrningsögla, 
max 25 kN/st. 

SJ 
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Huvudlittera L 

Containervagnar med hydraulisk 
stötskyddsanordning 
Lgjns-w nr 42-7 4-443 l 007-443 l 206 typ 861 
Lgjns-w 42-74-443 l 207-443 l 346 typ 871 
Lgjs-w 42-74-440 4 905-440 5 103 typ 831 
Lgjs 42-74-440 4 001-440 4 050 typ 741 
Lgjs 42-7 4-440 4 7 43-440 4 792 typ 791 
Lgjs 42-7 4-440 4 120-440 4 314 typ 7 45 
Lgjs 42-74-440 4 321-440 4 560 typ 746 
Lgjs 42-74-440 4 568-440 4 742 typ 746 
Lgjs 42-74-440 4 804-440 4 903 typ 746 

Containervagnar utan stötskyddsanordning 
Lgns nr 42-7 4-443 5 050-443 5 249 typ 881 
Lgs 42-7 4-442 5 000-442 5 009 typ 681 
Lgs 42-74-442 5 060-442 5 084 typ 731 
Lgs 42-74-442 5 373-442 5 422 typ 752 
Lgs (f d Gs) 42-7 4-442 6 136-442 6 235 typ 841 

Specialvagnar för transport av rollflak 
Lgs-x nr42-74-442 6 237-442 6 241 typ851 
Lgs-x 42-7 4-442 6 242 typ 852 
Lgs-x 42-74-442 6 243-442 6 258 typ 851 
Lgs-x 42-7 4-442 6 259-442 6 261 typ 852 

Specialvagnar för transport av 
Csam-container mm 
Lbms (fd 
Lbs) nr42-74-411 O 015-411 O 099 
Ljlps 42-74-411 8 199-411 8 699 typ 823 
Ls 42-7 4-41 O O 009-41 O O 028 typ 792 
Ls 42-74-410 O 029-410 O 030 typ 853 

Flakvagnar 
2-axliga 
specialtyper 

Specialvagnar för massaved och timmer 
Lnps nr 42-74-412 9 000-412 9 349 typ 872 
Lnps 42-74-412 9 350-412 9 399 typ 871 
Lnps 42-74-412 9 400-412 9 644 typ 891 
Lnps 42-74-412 9 775-412 9 994 typ 891 
Lnps 42-74-412 9 645-412 9 774 typ 892 
Lnps 42-74-412 9 995-412 9 999 typ 892 
Lnps 42-74-413 l 000-413 l 024 typ 892 
Lps 42-74-412 8 098-412 8 105 typ 851 
Lps 42-74-412 8 106-412 8 121 typ 852 
Lp nr 42-7 4-402 9 315 typ 80 l 
Lp 42-7 4-402 9 316-402 9 699 typ 802 
Lp 42-74-402 9 700-402 9 899 typ 801 
Lp 42-74-402 9 900-402 9 924 typ 802 

Specialvagnar för liggande plåtrullar 
Lhm (fd 
Lh) nr 42-7 4-404 7 000-404 7 130 

typ 731 '771 
Lhms 21-7 4-417 l 000-417 l O 19 typ 842 

Internationell underlittera: 
b för pa-behållare = s k storbehållare 
g utrustad för transport av container; 
h för liggande plåtrullar; 

stötskyddande anordning 
utan stolpar; 

m = med 2 axlar: lastytans längd 9-12 m; 
n 2-axlig: högsta lastgräns över 30 t; 
p = utan lämmar; 
s = lämplig för s-trafik (sth l 00 km/h) 

Svensk underlittera: 
w = med variantutförande av stötskyddande anordning 
x = med vändskiva (vridram) 

Alla SJ-vagnar med huvudlittera H och L, som har 
lastgräns D får, från vagnteknisk synpunkt, på SJ 
framföras med stax 22,5 t vid sth l 00 km/h. Tillåt
na bansträckor framgår av SJF 657. Härav berörda 
vagnar kommer att kompletteras med nedanståen
de märkningssymboL 

Exempel 

SJ D 

100 
km/h 29,0 t 
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Lgjns-w 
Containervagn 

- med hydrauliskt stötskydd 

Littera och typ 

Vagnnummer 

SJF 636.1 

Lgjns-w 861 

4431007-
4431206 

Egenvikt kg 12000 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök = Ht mm 

Längd över buffertar = Lt mm 

Ax e la v stånd = A mm 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

A B C [ D 
[90 20.0 24.0 28.0 l 33.0 
Is 20.0 24.0 

1175 

15500 

9000 

mt~•t a-a 6,0 30,0 
b-b 9,0 33,0 

28.0 

Vagnarna avsedda för container och 
är utrustade med hydrauliskt stöt
skydd, som minskar påkänningarna 
på gods och lastbärare vid rangering. 
V agnarna har fållbara containertap
par. 

Vagnarna kan lasta följande contai
nertyper: 
l st 6 m ISO-container 
2 st 6 m ISO-container 
l st 7.15 m växelflak 
l st 9 m ISO-container 
l st 12 m ISO-container 
l st 12,5 m jumbocontainer 

SJ 
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Lgjns-w 
Lgjs-w 
Containervagn 

- med hydrauliskt 
stötskydd 

~-----------------------------L1------------------------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök= H1 

Längd över buffertar = L1 

Axelavstånd = A 

Lgjs-w 831 

440 4 905-
440 5103 

kg 12500 

t A B 
!so 19.5 23.5 
Is 19.5 23.5 

mm 1175 

mm 17100 

mm 10000 

Lgjns-w 871 

4431207-
4431346 

C j D 
27.5132.5 

27.5 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

m-t..-• t a-a 6,0- 24,0 
b-b 10,0- 32,5 

Vagnarna är avsedda för container 
och utrustade med hydrauliskt stöt
skydd, som minskar påkänningarna 
på gods och lastbärare vid rangering. 
Vagnarna har ej golv och stolpar, har 
fållbara containertappar. 

Vagnen kan lasta följande container
typer: 
2 st 6 m ISO-container 
l st 12 m ISO-container 
2 st 7, 15 m växelflak 
l st 12,5 m jumbocontainer 
l st 14 m maxilåda 

Efter särskild framställning kan dessa 
vagnar få framföras i internationell 
trafik. RIV-märkning kan ej ske på 
grund av för stort axelavstånd. 
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Lgjs 
Containervagn 

- med hydrauliskt 
stötskydd 

SJF 636.1 

~---------------------------- L -----------------------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 

Längd över buffertar= L1 mm 

Axelavstånd = A mm 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

Lgjs 741 

440 4 001-
440 4 050 

11800 

1180 
14800 
9000 

mrAAt a-a 6--26,0 
b-b 9--28,0 

(RIV) 

Se kompletterande beskrivning på nästa sida. 

l go 
Is 

A 

Lgjs 791 

440 4 743-
440 4 792 

11900 

B C l D 
20.0 24.0 28.0 133.0 

20.0 24.0 28.0 

1180 
14800 

9000 

mrAAt a-a 6--28,0 
b-b 9--33,0 

Lgjs *) 745 
**) 746 

*)440 4120-440 4 314 
**)440 4 321-440 4 560 
**)440 4 568-440 4 742 
**)440 4 804-440 4 903 

12000 

A B C l D 
l go 20.0 24.0 28.0 133.0 

Is 20.0 24.0 28.0 

1180 
17100 

10000 

mrAAt a-a 6 -24,0 
b-b 1 o -33,0 

SJ 
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Lgjs 7 41, 791 
Vagnarna avsedda får container och är utrustade 
med hydrauliskt stötskydd som minskar påkänning
arna på gods och lastbärare vid rangering. Vagnar
na har fållbara continertappar. 

Vagnarna kan lasta fåljande containertyper: 
l st 12 m ISO-container 
l st 9 m ISO-container 
2 st 6 m ISO-container 
4 st 3 m ISO-container 
l st s k Sea-Land 35'-container 

Vagnarna fyller de internationella kraven får RIV
märkning men endast ett fåtal Lgjs 7 41 har RIV
märkts och dessa är då som regel uthyrda till kund. 

Lgjs 745 , 746 
Vagnarna är till sin konstruktion lika 7 41, 791 och 
kan lasta fåljande containertyper: 
l st 12 m ISO-container 
2 st 6 m ISO-container 
2 st 7, l 5 m växel flak. 
l st 12,5 m jumbocontainer 
l st 14 m maxilåda 

Efter särskild framställning kan dessa vagnar få 
framfåras i internationell trafik. RIV -märkning kan 
ej ske på grund av får stort axelavstånd. 
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Lgns 
Lgs 
Containervagn 

- utan stötskydd 

SJF 636.1 SJ 

r-·----- - - - - 7,15m l r--- ---- - ----
! i: i 
l il· 

~---------------------------- L1 -------------------------

Littera och typ Lgs 752 

Vagnnummer 442 5 373-
442 5 422 

Lastytans längd = L mm 14660 

Egenvikt kg 11150 

Lastgräns t 
A B C l D 

l go 20.5 24.5 28.5,33.5 

Is 20.5 24.5 28.5 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 1165 

Längd över buffertar = L1 mm 15900 

Axelavstånd = A mm 10000 

Tillåten koncentrerad belastning mj-t 
a-a 6,0--24,0 
b-b 10- -33,5 

RIV -märkning 

A 

22.0 

s 22.0 

120 

C\J 

+l 
m 
l() 
C\J 
C\J 

Lgns 881 

443 5 050-
443 5 249 

14780 

10000 

B C l D 
26.0 30.0 133.0 

26.0 30.0 

00.0 

1260 

16020 

10000 

m~-·--• t a-a 6- -24 O 
b-b 1 0- -33:0 

Lgns 881 
----r----+---- 5853 ± 3 -------1 

+ + - ~ 

Lgs 752 
V agnarna är avsedda för 2 
st 6 m ISO-container eller 
2 st 7, 15 växelflak. För 
fixering av lasten är vag
nen förseqd med 12 fåll
bara tappar. 

Lgns 881 
Vagnarna kan lasta följan
de containertyper: 
l st 12 m ISO-container 
l st 6 m ISO-container 
2 st 6 m ISO-container 
l st 7, 15 m växelflak 
2 st 7, 15 m växelflak 

V agnarna har fållbara 
containtertappar men har 
inte hydrauliskt stötskydd. 
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Lgs 
Containervagn 

- utan stötskydd 

~ ~ 

r "" ~ 
~k Il Il l~ @ P2) 

+il;;, 
p. <O 

~ 

l A 

620 L 620 

L 

~ IL!I l Il Il OJ Il Il l l-lltl Il Il ~ Il Il l 13 6 
~ =~=="-t==rr= ==== 

~-· t:±- -l- ·- ~--~ t--- ~ 

J!= -= 
/[ Il Il Il = r= t--1 

l t! l Il Il IJl ll Il l Ytlt.:! 11 11 lt,J I l Il I l rT 
l 

5853 _i L 
5853 

279 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök = H, mm 

Längd över buffertar= L1 mm 

Ax e la v stånd = A mm 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

Lgs typ 681 

11985 

J 
5853 

Lgs 681 

442 5 000-
442 5 009 

11400 

1450 

13800 

8000 

Specialmärkning "För Volvo-Container, Of-Pöb
Of'. Med container överskrider vagnen SJ B-profil 
(ej angivet på vagnen) Vagnen har el-genomgångs
ledning, fasta styrvinklar för 2 st 6 m ISO-contai
ner. Vagnen har ej golv. 
Lgs typ 731 
Vagnen är ombyggd Kbs och utrustad med fasta 
styrvinklar för 2 st 6 m ISO-container. Vagnen har 
ej golv. 

Lgs 731 Lgs 841 

442 5 060- 442 6136-
442 5 084 442 6 235 

12620 

10000 9500 

A B l C 
22.5 26.5130.5 

Is 22.5 26.5 

1259 1255 

13860 13900 

8000 9800 

mit a-a 6,0 24,0 
b-b 12,0- 30,5 

Lgs 841 (fd Gs) 
Vagnen är en ombyggd och förlängd Gs-vagn. Con
tainerutrustningen består av 12 fållbara container
tappar. Vagnen har fyra st handtagsstolpar. 
Vagnen kan lasta följande containertyper: 
l st 12 m ISO-container 
l st 6 m ISO-container 
2 st 6 m ISO-container 

55 



56 

Lgs-x 
Specialvagn 

- för bil/järnvägs
transport av rullflak 
(s k vridramsvagn) 

~ 
l 

'l 

L/2 

SJF 636. 1 

160 

~ -------n lh---

~ 

~2122~1 
6 20 A 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök= H1 

Längd över buffertar = L1 

Axel a v stånd = A 

RIV -märkning 

Lgs-x 851 

442 6 237-
442 6 241 
442 6 243-
442 6 258 

mm 2 x 6210 

mm max 2600 (landsväg) 

kg 13300 

t A B l C 
l so 18.7 22.7126.7 
Is 18.7 22.7 

mm 1375 

mm 13860 

mm 8375 

SJ 

L/ 2 

~ 
Jl 

_,-~- - n l l 

l~ 1':_~ ~ ~ ~1 
2122,5- 620 

*) 1335, = rullbana 

Lgs-x-vagnarna är specialvagnar för 
transport bil/järnväg av 2 st 6 m rullf1ak 
(som uppfyller tekniska krav i svensk 
standard för rullflak). 

Landsvägstransporter utförs med bil som 
har påbyggd lastväxlare-utrustning. Vid 
t ex lossning från vagnen används bilens 
winsch och det lastade rullflaket (som vi
lar på vagnens styrram och rullagrade 
vändskiva) vrids först 45 o i horisontal
planet. Därefter kopplas bilens lastväxla
re till rullflaksramens lyftb~sel och rull
flaket dras över på bilen. Overföringen 
från vagn till bil tar bara några minuter. 
Under järnvägstransport är rullflaken 
förreglade på vagnen i sid- och längsled. 
På Lgs-x-vagnarna kan lastas 2 st 6 m
rullflak med max bruttovikt/rullflak = 
13 300 kg. 
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Lgs-x 
Specialvagn 

- för bil/järnvägs
transport av rullflak 
(s k vridramsvagn) 

57 

40~~--------------------L--------------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 
Längd över buffertar =L1 mm 
Axelavstånd = A mm 
RIV-märkning 

Lgs-x 852 

442 6 242, 
442 6 259-442 6 261 

7778 
max 2600 (landsväg) 

11500 

A B l C 
190 20.5 24.5128.5 
Is 20.5 24.5 

1375 
12240 
7500 

*) 1363 mm, rullbana. 

Lgs-x-vagnarna är specialvagnar för 
transport bil/järnväg av l st 7, 7 m roll
flak (som uppfyller tekniska krav i svensk 
standard för rullflak). 
Landsvägstransporter utförs med bil som 
har påbyggd lastväxlare-utrostning. Vid 
t ex lossning från vagnen används bilens 
winsch och det lastade rullflaket (som vi
lar på vagnens styrram och rullagrade 
vändskiva) vrids först 45° i horisontal
planet. Därefter kopplas bilens lastväxla
re till rullflaksramens lyftbY.gel och rull
flaket dras över på bilen. Overföringen 
från vagn till bil tar bara några minuter. 
Under järnvägstransport är rollflaket för
reglat på vagnen i sid- och längsled. 
På Lgs-x-vagnarna kan lastas l st 7, 7 m 
rullflak med max brottovikt/rullflak = 
28.500 kg. 
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~ 

Överföring av rulljlak 
från bil till järnvägs
vagn. 

SJF 636.1 SJ 

...... 
Bilden visar Lgs-x-vag
nens styrram med vänd
skiva, utsvängd för last
ning av rulljlak. 

...... 
Rulljlak överfört till 
järnvägsvagn och klart 
för insvängning och för
regling. 
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Littera och typ Lbms 

Vagnnummer 411 o 015-
411 o 099 

Egenvikt kg 10200 

Lastgräns t 
l s 12:.sl 

82~.sc l 
Lastytans höjd ö. rök = H t mm 1190 
Längd över buffertar= Lt mm 12300 
Axelavstånd =A mm 7000 
RIV-märkning 

Lbms 
Specialvagn 

- för s k storbehållare 
(pa-behållare) 

l 

l i 
i 

i ~ 
l • i 

l ::11 i rr 
~ -'-1 1--- +-- Il _/ 

Lbms-vagnen är utrustad för transport 
av fem storbehållare. Utefter varje 
långsida finns nio rörstolpar och två 
eller fyra på varje gavel. 
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Ljlps 
Containervagn 

- med hydrauliskt 
stötskydd 

SJF 636.1 

~----------------------- L1 ------------------------~ 

Il\ '/( .. J 
PI s R: 

t:::::--.1 f::::! 
~ ;:. ~[ p f= 

t4 
V1 ~ 

Il 
~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 

Längd över buffertar = L1 mm 

Axelavstånd = A mm 

RIV -märkning 

~ 

~~ 

11 

~-
~ "" ~ 

if::: 
e-L f- P::: 

.J, 

Ljlps 823 

4118199-
4118 699 

11700 

A B l C 
20.0 24.0 128.0 

Is 20.0 24.0 

1320 
13860 
7500 

llf 
IIL--; 

~ 
~ l 

~ :::::ii ~ 

~ 
!Il' 

~ .. j -

Vagnen är avsedd för fyra Csam-con
tainer som är placerade på en stöt
skyddad ram. 

stötskyddet består av en gashydraul
stötdämpare med slaglängden 760 
mm åt vardera hållet. 

SJ 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 

Längd över buffertar = L1 mm 

Axelavstånd = A mm 

RIV-märkning 

SJF 636.1 

Ls 792 

410 o 009-
410 o 028 

9000 

A B i C 
23.0 27.0 131.0 

Is 23.0 27.0 

1180 
10580 
6500 

61 

Ls 
Specialvagn 

- för liftdumperbehållare 

Vagnen är utrustad med fåsten för 
transport av 3 st liftdumperbehållare 
med bredd l 800 mm och längd 2 7 50 
mm. Se även beskrivning på nästa si
da. 
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.... 
Vid behov kan SJ utrusta både 
2-axliga och 4-axliga vanliga 
flakvagnar med fästen för olika 
typer av liftdumperbehållare. 

SJF 636.1 SJ 

..... 
Fästena på Ls-vagnarna är 
konstruerade så att överfö
ringen mellan bil och järn
vägsvagn endast tar 2-3 mi
nuter !behållare . 

..... 
2- och 3-axliga bilar med 
hydraularmar för lyft av lift
dumperbehållare finns att 
hyra på flertalet orter i Sve
rige och utomlands. 
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A 

Ls 
Specialvagn 

- för liftdumper
behållare 

: 1750 
620~-+--------------------------11000--------------------------~~620 

~--------------------------------L1------------------------~~ 

o 
LO 
o 

1850 Med klaffar nerfällda -

2150 o+s _l Med klaffar uppfällda-

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Ls 853 

410 o 029-
410 o 030 

10500 

Lastytans höjd ö. rök= Ht mm 1250 

Längd över buffertar = Lt mm 12240 

Axelavstånd =A mm 7500 

RIV -märkning 

c 

§~ill 
----- +--- - --

§ : [2] 
[o.! .oJ 

Vagnen är avsedd fOr 3 st liftdumperbe
hållare med bredd l 800 mm och längd 
2 750 mm. 
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Lnps 
Lp s 
Specialvagn 

- för rundvirke, 
(massaved och 
timmer) med stolpar 
för 3 m-ved. 

SJF 636.1 

1--------- -A-----------J 

·------._ --
' ----~--

1----- B ----1 

620 1---+--- -------- -- L - --- - --- - ------1--------1620 

1---------------L--------------+ 

Littera och typ Lps 851 

Vagnnummer 412 8 098-
412 8 105-

Lastytans längd = L mm 12000 

Lastytans bredd= B (upptill) mm 3100 

Egenvikt kg 10700 

Lastgräns t 

A B C l D 
l so 21.0 25.0 29.0 134.0 l so 

Is 21.0 25.0 29.0 Is 
Lastytans höjd ö. rök= Ht mm 1385 

Längd över buffertar = Lt mm 13240 

Axelavstånd =A mm 8500 

Lastarea m2 8,0 

RIV -märkning 

Vagnarna har 6 lastramar så att förutom 5-6 m lång ved, 
även 3 buntar 3-m-ved kan lastas på Lnps 852, 872 eller 892. 

Lnps 871 

412 9 350-
412 9 399 

12300 

3100 

10200 

A B C l D 
21.5 25.5 29.5 134.5 

21.5 25.5 29.5 

1395 

13540 

8800 

8,1 

Lnps 891 

412 9 400-
412 9 644 
412 9 775-
412 9 994 

12620 

3100 

11500 

A B C l D 
l9o 20.5 24.5 28.5133.5 

Is 20.5 24.5 28.5 

1405 

13860 

9000 

8, l 

SJ 
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Lp 801 

1550-l-2100 ----r- 1550-;-2100~1550:21 00-l 1550 i 

i ~ ~ ~ ' 

- - B 

Littera och typ 

Lp 801 

Lp 802 

Vagnnummer 402 9 315, 
402 9 700-
402 9 899 

Lastytans längd= L*) mm 12500 
Lastytans bredd (upptill) = B mm 3100 
Egenvikt kg 11000 

Lastgräns t A l B l C 
170 21.0 l 25.0 129.0 
190 00.0 

Lastytans höjd ö. rök = Ht mm 1400 
Längd över buffertar = L1 *) mm 13800 
Axelavstånd =A*) mm 8500 
Lastarea m2 

Lp 802 

Lp 802 

402 9 316-402 9 699 
402 9 900-402 9 924 

12500 
3100 

10500 

A l B l C 
170 21.5125.5 129.5 
190 00.0 

1400 
13800 
8500 

Lp 
Specialvagn 

- för rundvirke, 
(massaved och timmer) 

-r----- 3500 -~- 2500--2000 -
l 
l 

L1---------< 

80 l och 802 är ombyggda 
från Om/Ou och Os-w/Ou. 
*) Vissa vagnar har längd
måtten A, . L och L1 120 
mm längre än de i tabellen 
givna (f d Os-w/Ou). 
80 l har 6 lastramar och 
802 har 4 lastramar. 

67 
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SJ 

Stol~ iili~OOJJi del m ng 500 

1 

, 

6x150 l 

= l l = 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd= B mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höj d ö. rök = H 1 mm 

Längd över buffertar = L1 mm 

Axelavstånd = A mm 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

SJF 636.1 

Lhm 731, 771 

404 7 000-
404 7 130 

11000 

2800 

11400 

1435 

12300 
7000 

m-~t a-a 1,5--14,0 
b-b 3,0--16,0 
c-c 7,0--28,5 

69 

Lhm 
Specialvagn 

-för transport av plåtrullar, 
kabeltrummor, plåtämnen, 
planplåt m m. 

Vagnen är fårsedd med fasta och flytt
bara lasttrösklar samt tjugoåtta korta 
sidostolpar. 
I varje tröskel finns ett antal hål med 
rörhylsor. I hålen placeras de korta 
stolparna får sidoförstängning av las
ten. 
stolparna kan även placeras i de van
liga stalphållarna på vagnen, lastbred
den blir då 2 800 mm. 
Håldelning i trösklarna är 150 mm. 
Vagnen har golv av klippnät. 
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Lhms 
Specialvagn 

- för transport av 
plåtrullar, 
kabeltrummor, 
plåtämnen, plan
plåt m m. 

SJF 636.1 

~-----------------------L1--------------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 

Längd över buffertar = L1 mm 

Axel a v stånd = A mm 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

Lhms 842 

4171 000-
4171 019 

11000 

2700 (2800) 

12200 

l s 11 :.si 2~.5~2~.5~ 
1435 

12240 

7500 

m-~t a-a 1,5--14,0 
b-b 3,0- 16,0 
c-c 8,0-:- 27,5 

RIV 

230 62 

Vagnen är fOrsedd med fasta och flytt
bara lasttrösklar samt tjugoåtta korta 
sidostolpar. 
I varje tröskel finns ett antal hål med 
rörhylsor. I hålen placeras de korta 
stolparna fOr sidororstängning av las
ten. 
stolparna kan även placeras i de van
liga stolphållarna på vagnen, lastbred
den blir då 2 800 mm. 
Håldelning i trösklarna är 150 mm. 
Vagnen har golv av klippnät. 

SJ 
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Huvudlittera O 

Oms (fd Oe) nr 21-74-371 l 722- 371 7 525 
Os nr21-74-370 O 000-370 3 999 
Os nr 21-74-370 6 000- 370 6 049 
Os nr 21-74-370 6 100- 370 6 109 
Os nr 21-74-370 6 110- 370 6 255 

Internationell underlittera: 
m = lastytans längd 9-12 m. 
s = lämplig får s-trafik (sth l 00 km/h) 

Flakvagnar 
2-axliga 
med fällbara lämmar 

71 
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Oms 
Flakvagn 

- med fällbara 
lämmar 

70 - 965 

l 

~20~ 
l l 

SJF 636.1 

A ----------------~ 

----------------------------- . L1 --------------------------~ 
.1- ..--. .--.. "" ..t 

~~ l 
, ... 

~~ 
~·~ ~· 
~ t-

,..,... 
t-

g. 

1 :~ ~: 
l ~ 

~l 
13. 

~~ ~~ 
ul lh. ,_ _..__ LIJ Dl! T 

Littera och typ Oms Vid koncentrerad belastning 

Vagnnummer 3711 722-
371 7 525 

m f Lastytans längd =L 11000 
a-a 1,5 14,0 

mm b-b 3,0 16,0 

Lastytans bredd = B mm 2800 c-c 8,0 28,5 

Golvyta m2 30,8 Inåt och utåt fållbara plåtläm mar. 
Sidolämmarnas höjd = H2 mm 800 Tretton rörstolpar på varje långsida. 

Gavellämmarnas höjd = H3 1120 
Två rörstolpar och två eller fyra stol-

mm par av l-profil på varje gavel. 
Rymd med råge till gavlarnas 

m3 höjd 33 
Egenvikt kg 11500 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök= H, mm 1250 
Längd över buffertar= L, mm 12240 
Axelavstånd =A mm 7500 
Max hjullast på golv kg 5000 
RIV -märkning RIV 

SJ 
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Os 
Flakvagn 

- med fällbara lämmar 

-.-

o 
L() 

~ 

r-1450~ 

Littera och typ Os Os Os 
Vagnarnas u trust-
ning: Inåt och utåt 

Vagnnummer 370 o 000- 370 2160- 370 6 000- fållbara plåtlämmar. 
370 2159 370 2 419 370 6 049 Tio stolpar av pres-

370 6100- sad stålplåt på varje 
370 6109 långsida. Två stol-

Lastytans längd = L mm 12620 12620 12620 par av I-profil på 

Lastytans bredd = B mm 2866 2866 2866 varje gavel samt fåll-
bara hörnstolpar av 

Golvyta m2 36 36 36 I-profil. 
Sidolämmarnas höjd = H2 mm 800 800 800 V agnarna 3 7 O 2 000-

Gavellämmarnas höjd = H3 1120 1120 1120 
370 2 399 har fyra 

mm fastspänningsanord-
Rymd med råge till gavlarnas 

m3 
ningar för last, Vag-

höjd 38,5 38,5 38,5 n a rna 370 2 400-
Egenvikt kg 12500 12500 12800 3702419 har sex 

Lastgräns 
fastspänningsanord-

t ningar, se be-
skrivning på sidan 
75. Placering enl rit-

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 1259 1259 1259 ning på sidan 74. 
Längd över buffertar = L1 mm 13860 13860 13860 
Axelavstånd =A mm 8000 8000 8000 
Max hjullast på golv kg 5000 5000 5000 
Tillåten koncentrerad belastning 

m f m f m f a-a 2,0 18,0 a-a 2,0 18,0 a-a 2,0 18,0 
b-b 5,0 22,0 b-b 5,0 22,0 b-b 5,0 22,0 
c-c 8,0 27,5 c-c 8,0 27,5 c-c 8,0 27,0 

RIV-märkning RIV RIV RIV 
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Os 
Flakvagn 

- med fällbara lämmar 

Littera och typ Os Os Vagnarnas utrustning: 
Inåt och utåt fållbara 

Vagnnummer 370 2 420- 370 6110- plåtlämmar. Tio stol-
370 3 999 370 6 255 par av pressad stålplåt 

Lastytans längd = L mm 12620 12620 på varje långsida. Två 

Lastytans bredd = B 2866 2866 
stolpar av l-profil på 

mm varje gavel samt fållba-
Golvyta m2 36 36 ra hörnstolpar av l-pro-

Sidolämmarnas höjd = H2 mm 800 800 fil. 
Vagnarna har sex fast-

Gavellämmarnas höjd= H3 mm 900 900 spänningsanordningar 
Rymd med råge till gavlarnas för last, se beskrivning 
höjd m3 38,5 38,5 på nästa sida. Placering 

Egenvikt kg 13400 13700 enl ritning ovan. 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök= Ht mm 1269 1269 
Längd över buffertar= Lt mm 13860 13860 
Axelavstånd =A mm 9000 9000 
Max hjullast på golv kg 5000 5000 
Tillåten koncentrerad belastning 

m f m f a-a 2,0 16,0 a-a 2,0 16,0 
b-b 5,0 19,0 b-b 5,0 -19,0 
c-c 8,0 23,0 c-c 8,0 -23,0 

RIV-märkning RIV 



SJ 

6 

Vagnarna 370 2 420-370 3 999 är ut
rustade med fem surrningsfåsten per 
sida. Tillåten belastning per surrnings
fäste är l 00 kN. 

SJ F 636.11 75 

/q-=---== = =--~,-, -11 

/ ' 
Alternativ placering 
av hörnskydd lämpligt 
får t ex virkespaket. // l l ' ' / 

·f- --_J - - - - - - l - -
' ' ,,-
---,~ 
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1-:' 
l l 
l l 
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?-t-3 
l l 

l J l 
l 
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l, 
l t 
l 
l t 
l: 
1: 

l' l ,, 
Il III 

~ l:../'"' Ung 5 cm 

l 
5 

8~~-~ 
' Läge I: Kätting ej spänd 

FASTSPÄNNINGSDON 
l. 8 mm kätting, långa parten. Tillåten arbetslast 800 kg. L = 9 m 
2. 8 mm kätting, korta parten. Tillåten arbetslast 800 kg. L= 0,9 m 
3. S-krok i långa kättingens fria ände for "kortning" av den långa kättingen. 
4. Päronformad låsögla. 
5. Spännrulle. 

l O Läge II: Kätting spänd 
efter lastning 
Läge III: Kätting maxi
malt spänd 

6. Spak får spänning av kätting. När spaken ej används fårvaras den i hållare på vagnsidan. 
7. Spärr. 
8. Två dragfjädrar. 
9. Hävarm. 

l O. Uppsamlingskasse får placering av den långa kättingen när den ej används. 
11. Hörnskydd. 





SJ SJF 636.1 

Huvudlittera R 

Rmmns 
Rs (fd Obu) 
Rs (fd Obu) 
R s 
Res 

nr 31-74-397 l 000- 397 l 010 
nr 31-74-390 O 001- 390 O 085 
nr31-74-390 O 090-390 O 198 
nr 31-74-390 O 200- 390 l 309 
nr31-74-393 6 000-393 6119 

Internationell underlittera: 
e = fallbara sidolämmar 
mm = lastytans längd mindre än l 5 m 
n = högsta lastgräns över 60 t 

= lämplig får s-trafik (sth l 00 km/h) 

Flakvagnar 
med boggier 

77 
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Rmmns 
Flakvagn 

785 

SJF 636.1 SJ 

l 1900 --~--------------------- L2 
620~-4---------------------------------- L----------------------------------~~620 

Littera och typ 

Vagnnummer 

mm 

kg 

t 

Rmmns 896 

3971000-
3971010 

12400 
2750 

34,1 
900 

18700 

mm 1268 
Längd över buffertar = L1 13640 
Axelavstånd = A (i boggi) mm 1800 
A v stånd mellan 
boggicentra = L2 mm 8600 
Max hjullast på golv 
200x3 50 mm kg 5000 
Minsta tillåtna radie i kurvspår m 60 
Tillåten koncentrerad belastning mi-t.-. a-a 2,0 37 37 

b-b 5,0 38 40 
c-c 8,0 47 61,3 
d-d 11 ,O 61 ,3 46 

·-· 

Vagnarna är utrustade med 8 stolpar 
av pressad plåt på vardera långsidan. 
Fyra fållbara hörnstolpar och två stol
par vid vardera gaveln (längd 2044 
mm) samt 9 lastförstängningskrokar 
på vardera långsidan (brottbelastning 
50 kN). 
Fällbara gavellämmar. 
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l L2 
620 L 

L1 

Littera och typ Rs (fd Obu) 

Vagnnummer 390 o 001-
390 o 085 
390 o 090-
390 o 198 

Lastytans längd = L mm 20000 
Lastytans bredd = B mm 2800 
Golvyta m2 56,0 
Sidolämmarnas höjd mm 

Gavellämmarnas höjd = H3 mm 900 
Egenvikt kg 23500 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök= H r mm 1290 
Längd över buffertar = Lr mm 21240 
Axelavstånd = A (i boggi) mm 2000 
Avstånd mellan 
boggientra = L2 mm 14200 
Max hjullast på golv 
200x350 mm kg 5000 
Minsta tillåtna radie i kurvspår m 60 
Tillåten koncentrerad belastning 

a-a 2--22 25 a-a 
b-b 5--30 25 b-b 
c-c 9--33 26 c-c 

D Il F 

R s, 
Res 
Flakvagn 

r 
o 
o 
C\J 

l 
Il Il r 
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6201-

Rs 681 Rs 691 Res 751 

390 o 200- 390 o 250- 393 6 000- . 
390 o 249 390 l 309 393 6119 

19500 19500 19500 
2750 2750 2750 

53,6 53,6 53,6 

800 

900 900 900 

23400 22500 25500 

1268 1268 1273 

20740 20740 20740 

1800 1800 1800 

15700 15700 15700 

5000 5000 5000 

60 60 60 

m -t~ 
2--32 33 a-a 2--32 33 a-a 2--32 33 
5--35 38 b-b 5--35 38 b-b 5--35 38 
9--36 44 c-c 9--36 44 c-c 9--36 44 

d-d 

m j-t~ 

16 -46 56,5 d-d 15--44 56,5 

mj-1~ 

d-d 15 -44 57,5 

mj-1~ 

d-d 15 -44 54,5 
eller 56,5 

RIV-märkning RIV RIV RIV RIV 

Se beskrivning på nästa sida. 
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Rs (fd Obu) 
Tretton rörstolpar på varje långsida. Sex stolpar av l-profil på varje gavel. 
Vagnar nr 390 O 000-390 O 049 och 390 O l 00-390 O 199 är märkta med 
l ,O t lägre lastgränser, men kommer successivt att anmärkas med egenvikt 
och lastgränser enligt fdregående sida. 

Rs typ 681 , 691. 
Skillnaden mellan dessa båda typer är endast egenvikt och lastgränser. 
Vagnarna är utrustade med tolv stolpar av pressad plåt på vardera långsi
dan. Fyra fållbara hörnstolpar och två stolpar vid vardera gaveln (längd 
2044 mm) samt tretton lastfdrstängningskrokar på vardera långsidan 
(brottbelastning 50 kN). 
Fällbara gavellämmar. 

Vissa vagnar Rs typ 691 har l ,O t större egenvikt än övriga, varfOr last
gränserna fOr dessa vagnar reduoeras med l ,O t. 

Res typ 751 
Vagnen är fOrsedd med gavel- och sidolämmar. 
Vagnnummer 393 6 000-393 6 024 har 0,5 t större egenvikt än övriga 
varfOr lastgränsen fOr dessa vagnar är reducerad med 0,5 t och tillåten 
koncentrerad belastning blir då fOr dessa vagnar fdljande: 

mi-t~ a-a 2- 32 33 
b-b 5--35 38 
c-c 9- -36 44 
d-d 15 -44 54 

stolpar och lastförstängningskrokar överenstämmer helt med utrustning 
fOr Rs 681 , 691. 

SJ 
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Huvudlittera 5 

Flakvagnar, med/utan djuplastningsmöjlighet 
Samp(fdSap) nr 82-74-483 l 000-483 l 014 
Samp-v 82-74-483 l 015-483 l 071 
Samp-x (fd Sap-x) 82-74-483 l 072-483 l 076 
Samp-vx 82-74-483 l 077-483 l 086 

Specialvagnar med svänglar 
Sc(fdRs-w) 82-74-4612 000-4612 003 

Vagnar för påhängsvagnar eller container 
Sdgmns 31-74-451 2 000-451 2 519 typ 832 
(fd Sdms 832) 
Sds (fd Slps) 82-74-471 5 000-471 5 040 

Containervagnar, utan stötskydd 
Sgs 82-74-454 O 012-454 O 042 typ 751 
Sgs-t 82-7 4-454 O 000-454 O O 11 

Containervagnar med hydrauliskt stötskydd 
Sgjnqss-w 82-74-458 l 000-458 l 00 l typ 873 

Vagnar för liggande plåtrullar 
Shmms 31-74-476 4 000-476 4 074 typ 892 
Shs 82-74-476 3 000-476 3 009 typ 791 
Shs 31-74-476 3 010-476 3 074 

Vagnar för specialbehållare med slig 
Slmmnps 82-74-473 4 000-473 4 050 typ 852 
Slmmnps 82-74-473 4 051-473 4 070 typ 853 

Vagnar för stålämnen och bredplåt 
Smmns 35-74-461 4 000-461 4 069 typ 894 
Smmns 31-74-461 4 070-461 4 078 typ 893 
Smmns 35-74-461 4 079-461 4 088 typ 894 
Smmns 35-74-461 4 089-461 4 104 typ 895 
Ss 82-74-470 O 000-470 O 041 

Vagnar för massaved och timmer 
Sps 82-74-471 9 000-471 9 045 typ 811 

Flakvagnar 
med boggier 
specialtyper 

Internationell underlittera: 
a 6 axlar (två 3-axliga boggier) 

mm= med 4 axlar: lastytans längd kortare än 15 m; med 
6 eller fler axlar: kortare än 18 m 

c med svänglar 
d för bilar i ett plan 
g för transport av containrar upp till 18 m (60 fot) 

sammanlagd längd 
h för liggande plåtrullar 

med stötskydd 
utan stolpar 

m med 4 axlar: lastytans längd 15 m-18 m; med 6 
eller fler axlar: 18 m-22 m 

n med 4 axlar: högsta lastgräns över 60 t 
p utan lämmar 

lämplig för s -trafik (sth l 00 km/h) 

Svensk underlittera: 
t fasta tappar för 3 st 6 m ISO-containrar 
v nedsänkt mittparti 
x anordning för djuplastning genom borttagning av 

golvlämmar 
w stötskydd i specialutförande 

81 
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Sam p 

Flakvagn 

- specialvagn för tungt gods 

- 1900 1900 1900 

--------------13700--------------2650--620-
19000-----------·---- - -

------- - - ---------20240 - ------------------

~ 
l ~ 

~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Egenvikt 

Lastgräns 

l :r 

r-----, -

/ " 
/ " 

/ " 
/ ' - - -- 3 ~00 -~ 

il : 
l 
l 

mm 

mm 

kg 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 

Längd över buffertar = L1 

Axelavstånd =A (i boggi) 

A v stånd mellan boggi
centra= L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

mm 

mm 

mm 

m 

i, 

Sam p 

4831000-
4831 014 

19000 
3040 

38000 

A l B l C 
J70 58.0 l 70.0 

[so 00.0 

1535 
20240 
1500+1500 

13700 
60 

m t a-a 1,5- 63 
b-b 3,0- 70 

r,t l 
'11 

~ 

~ 
.. 

Specialvagn för tungt gods som inte 
fordrar djuplastning. 

SJ 
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- - -- Lo 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Den nedsänkta lastytans 
längd= Lo 

Höga lastytans längd 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L1 

Axelavstånd = A (i boggi) 

Avstånd mellan boggi
centra= L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

* Den nedsänkta lastytan. 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

t 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

Sam p-v 

483 l 015-
4831 071 

19000 

3040 

7500 

ca 5300x2 

37000 

A l B l C 

170 59.0 l 71.0 

l9o 00.0 

1330* 

20240 

1500+1500 

13700 

60 

mr a-a 1,5--60 
b-b 3,0--65 
c-c 5,5--71 

Sam p-v 
Flakvagn 

- specialvagn för 
tungt gods 

Specialvagn för transport av tyngre 
gods som inte fordrar djuplastning. 
Sex rörstolpar på varje långsida. 
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Samp-x 
Flakvagn 

- specialvagn för tungt gods 

~ 

lE 
~ 
~ 

5000 

~---t----.._ 

// l "-, 

( l "'1 
l l 
l l 
i 
l 
l ,------if--t---l/-------, 

l lt-----"---.A--+--------l-__.-L----111 
l 
" s .f::::::::===lE='=="'HB 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Egenvikt 

Golvöppningens längd 

v - r---

r- -

l 
l ~ r---- !----i 

~-~-~ -, 
/ . "" j 

,::'__ 3400-~ ! 
l 

l ! l 

l ' :;; 

l l .... 

~~ II~: ,lj ~' l 
"' ? l '\.___='~-t=- _ _/ t 

mm 

mm 

kg 

mm 

Golvöppningens inre bredd mm 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H 1 

Längd över buffertar = Lt 

Axelavstånd =A (i boggi) 

Avstånd mellan boggi
centra= L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

SJF 636.1 

L, ---------------------------

l i 
-- - - ~ a:! 

24 7 1---9 08- j l 
j 

9000 

Samp-x 

4831072-
483 l 076 

19000 
3040 

38000 
9000 
2400 

A l B l C 
J70 58.0 l 70.0 

l so 00.0 

1535 
20240 
1500+1500 

13700 
60 

a-a 1,5--63 

\ 

- - - l-- . l 

/ 

l. Il l, 'Il , l 'Il j· . i:, : :P=t 4 11.1 
l ' l! l! l' 

f 

Iii Iii l ~ 
ii l 1i 

5000 

Specialvagnar med öppning i golvet 
för djuplastning. Lastningen sker på 
sju flyttbara tvärbalkar, som kan an
bringas antingen ovanpå långbalkarna 
eller i urtagningar i dessa. Varje tvär
balk bär på mitten 15 t. 

mr 
b-b 3,0- -70 

RIV-märkning 

SJ 
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; !~ l l - l ~· ~ 
l 

i i l l 
l 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Egenvikt 

Den nedsänkta lastytans 
längd= Lo 

Höga lastytans längd 

Golvöppningens längd 

Golvöppningens inre bredd 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök= H1 

Längd över buffertar = L1 

Axelavstånd = A (i boggi) 

Avstånd mellan boggi
centra= L2 

~ ll ' l~ .· il l ~ n i i 

~ t If. 
~ ! ~ rr 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

mm 

mm 

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 
t 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

SJF 636.1 

l l Samp-vx 
Flakvagn 

- specialvagn för 
tungt gods 

__________ _y1 l 

~rt ~ ;Y ~ 

~ 
~ ~ 

~ -=l -=T -=T 

Samp-vx 

4831077-
4831 086 

19000 

3040 

38500 

7500 

ca 5300x2 

7500 

2400 

A l B l C 

170 57.51 69.5 

l so 00.0 

1330 

20240 

1500+1500 

13700 

60 

m f a-a 1 ,5--60,0 
b-b 3,0--65,0 
c-c 5,5 -69,5 

~ 

=f l 
l 

r;l ~ 

T~ l( 1 l 

r-

~ ~ 

Vagnarna har på mitten en nedsänkt 
lastyta. På dessa vagnar kan djuplast
ning ske på sju fasta tvärbalkar. För 
att kunna djuplasta måste golvstöden 
fållas ned. 

Varje tvärbalk bär på mitten 15 t. 
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Sc 
Specialvagnar 

- utrustade med svänglar 
- för särskilt långa laster. 

Littera och typ 

Vagnnummer 

En svängelvagn 

Längd över buffertar 

Egenvikt 

Lastgräns på svängelbalk 

Största hastighet (sth) 

Två svängelvagnar 

Avstånd mellan svängelbalkar 

Längd över yttre buffertar 

Lastgräns 

Lösa tillbehör per svängelvagn: 

Svängelbalk 

Sidostolpar till svängelbalk 

Golvlucka 

RIV -märkning 

SJF 636.1 

Sc 

461 2 000-
461 2 003 

mm 21240 

kg 23800 

kg 34000 

km/h 90 

mm 21240 

mm 42480 

kg 68000 

st l 

st 2 

st 

Tre olika lastningssätt, alternativ I - III, kan 
användas och dessa beskrivs närmare på nästa 
sida. Om alt I -II användes och lasten inryms 
i de ramar beträffande mått och vikt, som an
ges i figur och tabeller erfordras inget särskilt 
transporttillstånd. Lastningsskiss, angivande 
lastens mått och vikt och önskad placering, 
skall dock lämnas till SJ i samband med vagns
beställningen. 

Om transport önskas av last som överskrider 
de angivna gränsvärdena får alt I - II eller om 
alt III är aktuellt erfordras transporttillstånd 
och detta innebär bl a särskild undersökning 
vid SJ beträffande framkomligheten på trans
portsträckan. 

Transporten är även i dessa fall oftast möjlig 
att genomfåra men kan i vissa fall kräva lägre 
hastighet och särskild bevakning vid kritiska 
punkter på linjen. Det kan nämnas att betydligt 
längre laster än 50 m kan transporteras på SJ 
men avgörande härfår är, fårutom lastens 
längd, även dess bredd, höjd och vikt samt ak
tuell transportsträcka. 

Vagnarna 461 2 000 och 03 har svängelbalk 
med rullar som sidostöd och vagnarna 
461 2 00 l och 02 har glidklotsar som sidostöd. 

För Sc-vagnarna finns en särskild beskrivning 
utgiven. (MKG reg nr 2/90). 

Se kompletterande beskrivning på nästa sida. 

SJ 
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ALT l ALT Il 

Lastlängd max 40 m. Max 50 m 

r---- . Max 68 ton, J4 ton per svängel---- - -~ 
------=-m-·-~~-.-
~c~ ~ ..TirL. __u_u .J...l.U_ Till 

21,2 m _. 

~- ----- Max 68 ton: J.4 ton per svängel . ---- . --~ 

§d-f-I1Il '"Ii-it*ruT J-d 
1-41 33.S-35,1m • 

Ena svängeln fast den andra rörlig i längdriktningen. Ena svängeln fast den andra rörlig i längdriktningen. 

ALT l 

37 
38 
39 
40 

ALT III 

dimensioner, t 1ärsnitt och länge!. 

Vagnarna är ej kopplade tillsammans. Bromssystemen skall dock all
tid vara förbundna genom en tryckluftslang som tillhandahälles av 
kunden. Båda svänglarna lästa. Drag- och stötkrafterna överförs genom 
lasten. Transportsättet ger stor valfrihet beträffande svängelavständ 
vilket gör det möjligt att ta hänsyn tilllastens tvärsnitt (kurvutslag) 
och även till päkänningen av egenvikten. 

K räv er i regel ex tratågstransport. 

ALT Il 

lastprofil A 

Värdena i tabellen gäller för styva 
eller stagade laster som ej kan svaja 
i sidled eller vertikalt 

Last- Lastens utslag i kurva 
bredd med radien 

max mm 250m 120m 60m 

med lastprofil A 

Max bredd 2m 

2800 39 cm 
2700 42 

75 cm 
77 

Lastutslag i kurva 
med radien 

2600 46 85 250m j 120m !so m 
2500 50 93 
2450 55 102 

175 
192 
208 

78 cm l 156 cm l 306 cm 

2400 59 110 

Max 1m Ma" l 01 

Överkant svängelvagn=lastplan 

Vagngolv 

Lastlängd max 40 m Lastlängd max 50 m .----·--- ---·-, 
L-. =-:re--------. =o== . ___j 

[ . ---·- :=:J 
~a: mr~~ :u:u: ..~.. .. x, l 

=rr= .. ~. -- . :.:;;-- . =-rr= ~ 
~- an n: D. no.. rrn:: 

Räls öv~trka'lt 

Obs att längre, bredare och högre laster med kontinuerlig eller varie
rande tvärsnitt kan transporteras men innan transporttillstånd kan be
viljas krävs särskild undersökning. 

Rils överkant 
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Sdgmns 
Specialvagn 

- för transport av 
påhängsvagn (semi
trailer), ISO-containrar 
eller växelflak 

SJF 636 .1 SJ 

1--------- L,= 16450 Max container el växelflakslängd --------•-11 

Littera och typ Sdgmns 832 

Vagnnummer 451 2 000-
451 2 519 

Lastytans längd = L m ca 16450 

Egenvikt kg 20500 

Lastgräns 
A B 

90 43.5 51.5 
s 43.5 51.5 

120 

Lastytans höjd ö. rök = H 1 1170 

Lastytans höjd ö. rök = H2 310 

Längd över buffertar= L1 mm 18340 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 1800 

A v stånd mellan boggi-
centra = L2 mm 13300 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 75 

RIV -märkning RIV 

C J D 
59.5 l 62.5 

59.5 
00.0 

SJ Max last 
110 

km/h 47,5 t 

620 

Vagnarna används i sär
skild trafik får transport 
av påhängsvagnar, con
tainrar eller växelflak. 

Särskilda lastningsfåre-
skrifter gäller. 
Vagnen får passera väx
lingsvall men ej utsättas 
får stöt. 

Vagnen får passera fårje
klaff med max 2,5 o knäck
vinkel. 

Vagnen kan lasta: 
En påhängsvagn, med spe
ciella lyftfåsten 
En 12 m ISO-container 
En 9 m ISO-container 
Två 6 m ISO-container 
Två 7,15-8,20 m växelflak 
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82m 13.6 m 

50 

J ~ ~ 

b hr c=::) c=::) CQ c=J 1$li$Ir-$1~ o --=-'<t !) 

T 'l 1. 

Sds 
Specialvagn 

- för påhängsvagnar, 
containrar och växelflak 

J C1l 
"O 
•Cil 

c 
j a. 

~ 
.Jll-

'-1- hr 6 

50~~ ~ o c:o 
l_m._l],2!1 ~o- T 

./ " . ./ 
LA I__j l 15300 J L Al_j 

6 20l '--- 2880 

Littera och typ 

Vagnnummer 

V agnens max bredd 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök*) 

Lastytans höjd ö. rök 

Längd över buffertar = L1 

Axelavstånd = A (i boggi) 

Avstånd mellan boggi-

L2 

Sds 

471 5 000-
471 5 040 

mm 3340 

kg 28000 

mm 1400 

mm 417 

mm 26000 

1800 

centra = L2 mm 19000 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 150 

RIV -märkning 

*) Till långbalkarnas överkant, exkl överböjning. 

L 
2880- f-620 

V agnen kan lasta: 
- 2 st påhängsvagnar med max längd= 12,7 m 
- eller t ex en samtidig lastning av l st 8,2 m 
växelflak och en påhängsvagn med exempelvis 
13,6 m längd. (Upp till ca 16,4 m för speciella 
fordon är möjligt.) 
Vagnen kan användas enbart i inländsk trafik för 
transport av påhängsvagnar, containrar och växel
flak. 

Vagnen har ställbara låsdon (King-Pin-lådor) för 
påhängsvagnarnas förstängning i längsled. 

Balkarna för påhängsvagnarnas hjul kan användas 
för djuplastning av skrymmande gods med läng
den max 12,2 m , bredden max 2,65 m, och höjden 
max ca 3,98 m (särskild lastningsföreskrift och 
transporttillstånd krävs). 
Vagnen är utrustad med el-genomgångsledning för 
l 000 V. Den får ej framföras över växlingsvalL 
V agnen får ej heller växlas in till lastkaj utan i 
förväg gjord mätning. 

Särskilda lastningsföreskrifter gäller. 
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Sgs 
Specialvagn 

- för transport av 
containrar och/eller 
massaved. 

SJF 636 .1 

~-----------------------L2------------------------~---2900--~-62~0 

~-------------------------------------L1------------------------------------~ 

~[ 
-1~13~~~12001_ - --

~ 
~ !l Il 'l 

: 

-- - - --

~ 
='== J 
~L -

t\ ~ 
" -

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Egenvikt kg 
Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 

Längd over buffertar = L 1 mm 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra = L2 mm 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

*) Mellan stolparna 2830 mm. 
**) Till lasttröskeL 

III 

i 
- - --

-- ·-

---- --

. D - ·i: -

Sgs 751 

454 o 012-
454 o 042 

20000 
2524*) 

25000 

A B j C 

39.0 47.0 jss.o 
!s 39.0 47.0 

1405**) 

21240 
2000 

14200 

60 

mj-t..-. 
a-a 6--26 

! 
l 

J 
·-

Sgs-vagnen är avsedd för såväl contai
ner- som massavedstransporter. 
V agnen har 12 stolpar per sida får 
transport av massaved. 

Containrarna transporteras enligt glid
lastmetoden. 

Vissa stolpar är svängbara får att con
tainernas gaffeltunnlar skall bli åt
komliga när någon glidning skett. 

Vagnen kan lasta följande container
kombinationer: en 12 m + en 6 m eller 
tre 6 m ISO-containrar. 

SJ 
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r-·- ----
1 

Sgs-t 
Specialvagn 

- för containrar 
och växelflak 

~--------------------- L2 ----------------------~~==~ 

~~--------------------------- L 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H 1 mm 

Längd över buffertar = L1 mm 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra = L2 mm 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

Sgs-t 

454 o 000-
454 o 011 

19500 
2750 

21500 

1340 
20740 

1800 

15700 
60 

m -t~ 
a-a 2,0--32 33 
b-b 5,0--35 38 
c-c 9,0--36 44 
d-d 15,0--44 58,5 

Vagnarna används enbart i inländsk, 
särskild trafik får containrar eller väx
elflak. 

Vagnarna har fasta containertappar 
avpassade för 3 st 6 m containrar. 
Vardera gaveln är fårsedd med två 
stolpar och 900 mm höga lämmar. 

V agnarna har ej gol v. 

Särskilda lastningsfåreskrifter får con
tainrar gäller. 
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Sgjnqss-w 
Containervagn 

- med hydrauliskt 
stötskydd 

SJF 636.1 SJ 

~-- . ~~~~ t!J o A I~Lii;r:f:~1 
~~ L2 16350 ' 1900--d 1620 

~-------------------------------------- L1 ------------------------------~-

}----------- 5853 --------------, 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H 1 

Längd över buffertar= L1 

Axelavstånd = A (i boggi) 

Avstånd mellan boggi
centra= L2 

RIV-märkning 

Sgjnqss-w 873 

458 l 000-
4581 001 

kg 19300 

t 
A B 

90 41.0 49.0 
s 41.0 49.0 

120 

1180 

mm 17590 

mm 1800 

mm 12550 

C l D 
57.0 167.0 

57.0 
00.0 

SJ D 
100 

km/h 67,0 t 

Vagnen är avsedd för con
tainrar och är utrustad 
med hydrauliskt stötskydd, 
som minskar påkänningar
na på gods och lastbärare 
vid rangering. V agnarna 
har fållbara containertap
par. 

Vagnen kan lasta följande 
containertyper: 
2 st 6 m ISO-container 
2 st 6,6 m växelflak 
2 st 7, l 5 m växelflak 
l st 12 m ISO-container 
l st 12,5 m jumbo-contai
ner 
l st 14,6 m maxilåda 
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Littera och typ Shmms 892 

Vagnnummer 476 4 000-
476 4 074 

Lastytans längd = L m 12400 
Lastens max bredd = B mm 2300 
Egenvikt kg 20000 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 1268 
Längd över buffertar = L1 mm 13640 
Axelavstånd =A (i boggi) mm 1800 
Avstånd mellan boggi-
centra= L2 mm 8600 
Minsta tillåtna radie i 
kurvspår m 60 
RIV-märkning RIV 

Shmms 
Specialvagn 

- för liggande plåtrullar 

Ca 2100 
MgX. dii;!m. 

1/. ' "\ 

Specialvagn med 5 st träklädda rull-
vaggor for transport av liggande plåtrul-
l ar med max diameter = ca 21 00 mm och 
min diameter = ca 11 00 mm. 

MAX TON 

60 

30 30 ...... ...... 
45 

30 ...... 

Exempel på max rullvikter. 
Särskilda lastningsforeskrifter gäller. 
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..... 
Liggande plåtrullar, lastade i 
vaggor och täckta med plastpre
senningar. 

SJF 636.1 SJ 

..... 
Lastade och sidoförstängda lig
gande varmvalsade plåtrullar . 

..... 
Tom träklädd vagga för lastning 
av liggande plåtrullar. 



SJ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Egenvikt 

Lastgrän s 

Golv-/lasttröskel höjd ö. rök 
= Ht!H2 

Längd över buffertar = Lt 

Axelavstånd = A (i boggi) 

A vs tån d mellan boggi
centra= L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

SJF 636 . 1 

Shs 791 

476 3 000-
476 3 009 

mm 19500 

mm 2750 

kg 23750 

mm 126811455 

mm 20740 

mm 1800 

mm 15700 

m 60 

m -t~ 
a-a 2,0--32 33 
b-b 5,0--35 38 
c-c 9,0--36 44 
d-d 15,0--44 56,2 

RIV 

Shs 
Specialvagn 

- för liggande plåtrullar 

Specialvagn med 24 lasttrösklar för 
transport av liggande plåtrullar med max 
diameter = ca 1450 mm och min diame
ter= ca 1100 mm. 

Lasttrösklarna över boggicentra och 
vagnmitt är flyttbara (inställbara) för 
transport av plåtrullar med större dia
metrar, m ax diameter = ca 1800 mm och 
min diameter = ca 1450 mm. 

Ä ven plan plåt och plåtämnen kan trans
porteras på dessa vagnar. 

Håldelningen i trösklarna är 150 mm. 

Särskilda lastningsföreskrifter gäller. 

95 
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Shs 
Specialvagn 

- för liggande plåtrullar 

l 
~- ---~-~::.7"0 
i-----~1300 ' l ---J 

l l 

~--------------- L-~-------~i ~LL 
2soor 2sooT31so-: 

~ {.) l l 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd= B mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 

Lasttröskelhöj d mm 

Längd över buffertar= L1 mm 

Axelavstånd = A (i boggi) 

A v stånd mellan boggi-
centra= L2 mm 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

Tillåten koncenteract belastning 

RIV -märkning 

.,.... 
I 

Shs 

476 3 010-
476 3 074 

19500 
540-- 2340 
24700 

1603 
335 

20740 
1800 

15700 
60 

se text 

RIV 

\ 

Specialvagn med 7 st träklädda rull
vaggor för transport av liggande plåtrul
lar med max diameter = 2000 mm och 
min diameter = 77 5 mm. 

MAX TON 

50 

40 

25 25 25 ,......... .----. ,......... 

. g.oo o og.a 
Exempel på max rullvikter. 
Särskilda lastningsföreskrifter gäller. 

SJ 
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~- -~~-==±=-~~-=t=- -.~~=t= -~~-+- -~ 
\ l l l l l\ ! l l l l\ l l 
\ l ! \ l l l l l \ l l \ l 

Slmmnps 
Specialvagn 

- för transport av 
sligbehållare 

l 
o 
Il) 
o 
N 

97 

~-
-·Il ~. =-- - ~ Slingbehållare . 

-=iT l . Lastad 11 ,5 t 

~-

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd 

Golvyta 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L1 

Axelavstånd = A (i boggi) 

Avstånd mellan boggi
centra= L2 

Minsta tillåtna radie i 

mm 

mm 
m2 

kg 

t 

mm 

mm 

mm 

mm 

kurvspår m 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

Simmops 852 Simmops 853 

473 4 000- 473 4 051-
473 4 050 473 4 070 

12400 12400 
2750 2750 

34,1 34, l 
18000 18500 

1265 1265 
13640 13640 
1800 1800 

8600 8600 

60 60 

m-~t a-a 2- 20,0 
b-b 7- 40,0 
c-c 9- 62.0 (61 .5) 

Vagnarna an vänds i särskild trafik 
får transport av slig i specialbehål
lare. 

Typ 852 är anpassad får lastning 
och lossning med kran, typ 853 är 
dessutom anpassad får lastning och 
lossning med gaffeltruck. 
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Smmns 
Specialvagn 

- för transport av 
stålämnen 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Egenvikt 

Lastgräns 

Tillåten koncentrerad belastning 

Lastytans höjd ö. rök = H 1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd =A (i boggi) 

Avstånd mellan boggi
centra= L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

RIV -märkning 

mm 

mm 

kg 

t 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

SJF 636.1 

Smmns 894 

4614 000-
461 4 069 
4614 079-
4614 088 

12270 
900-1835 
19800 

mr a-b 2,0- 30,1 
b-b 8,6- 60,2 

140011470 
13640 

1800 

8600 
60 

RIV 

V agnarna har lasttrösklar a v stål och 
plåtgol v. 
V agnarna är speciellt utrustade för 
transport av stålämnen med längd 
max ca 11 m. Ämnen med längd 
3,8-5,5 m kan även lastas. 
För ämnenas korrekta lastning i sidled 
finns lastförstängning med stalphylsor 
med 40 mm delning. 

Särskilda lastningsföreskrifter gäller 
för stålämnen på denna vagntyp. 

SJ 
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.... 
Lasten (stålämnen) vilar på last
trösklar. 

SJF 636.1 99 

~ 

Lossning av stålämnen med mag
neter i taktravers . 

~ 

Lastade stålämnen förstängs med 
sidostolpar. 
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Smmns 
Specialvagn 

- för transport 
av stålämnen 

- -t- 
\-.. 1 / 

------0 1'--
N 

SJF 636. 1 

350 ~--~ 

( -1-=2-i-A-"=-i ) -
i-------------L2 ---:------------_j·=----1.~-2520--

------------- -----L L ·620· 
~--------------------------- 1---------- ---- - ----1 

r-
•.• · 1· 1· .. . . 

- ,______,_ 
: 

:l 
l 

~ 
-

,c .Id 
;:::_ iii l r 

~ IM 
~ l 

1
--
--l__. 

~ ...... .. .. 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Egenvikt kg 

Gavellämmarnas höjd= H3 mm 
Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H 1 mm 

Längd över buffertar = L 1 mm 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra = L2 mm 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

,L.!, 
E~ ·Eg 
mlm 1 

Smmns 893 

4614 070-
461 4 078 

12400 

900-1835 
19400 

1100 

1400/1470 

13640 
1800 

8600 
60 

mj- t 
a-b 2,0--30,3 
b-b 8,6--60,6 

RIV 

. . .. ,..... 

...--!---
l= 
~ 

il f -

l ! ~ _, -
. . .. 

H 

Vagnarna har lasttrösklar av trä och golv 
av trä. 

Vagnarna är speciellt utrustade för trans
port.!:lv stålämnen med längd max ca 11 
m. Amnen med längd 3,8-5,5 m kan 
även lastas. 
För ämnenas korrekta lastning i sidled 
finns lastförstängning med stolphylsor 
med 40 mm delning. 

Särskilda lastningsföreskrifter gäller för 
stålämnen på denna vagntyp. 

SJ 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Golvyta 

Gavellämmarnas höjd = H3 

Sidostolparnas höjd 
över golvet 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L1 

Axelavstånd = A (i boggi) 

Avstånd mellan boggi
centra= L2 

Max hjullast på golv 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

mm 

mm 

mm 

kg 

t 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

~ a 

SJF 636 .1 

Smmns 895 

4614 089-
4614104 

12400 

3050 
37,8 

1100 

700 
19500 

1268 

13640 
1800 

8600 
5000 

a-a 2--37 37 ]-t~ 
b-b 5--38 40 
c-c 8 47 60,5 
d-d 11 -60,5 46 

RIV 

Smmns 
Specialvagn 

- för transport av 
bred plåt 

Snitt a-a 

101 

Vagnarna är avsedda fö r transport av 
bred plåt max bredd = 3000 mm. 

Vagnarna har 8 längs vagnen fållbara 
stolpar per sida. 

Ä ven långa UJ C-stolpar av pressad stål
plåt kan användas. Lastbredden blir där
vid= 2750. 
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ss 
Specialvagn 

- för speciella 
stålämnen 

SJF 636.1 

/--r~ 

/ l """ 

l "' r 
1 

; 

1~
1 00 1 

l . . 
II) 

I 

-~·- l 

' / 

3202 

~---------------------------- L1 ----------------------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Gavellämmarnas höjd mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök= H 1 mm 

Längd över buffertar = L 1 mm 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

A v stånd mellan boggi-
centra= L2 mm 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

Ss 

470 o 000-
470 o 041 

19480 
3042 

900 
23800 

1440 
20740 

1800 

15700 

60 
m -t~ 

a-a 2--32 33 
b-b 5--35 38 
c-c 9--36 44 
d-d 15--44 56 

Vagnarna är utrustade med 11 last
trösklar (h = l 70) samt fasta, ej fållba
ra sidastolpar med höjden 600 resp 
300 mm över lasttröskeini v å. 

Vagnarna används för en speciell äm
nesdimension. 

Särskilda lastningsföreskrifter gäller. 

SJ 
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Sps 
Specialvagn 

- för rundvirke 
(massaved och timmer) 

----- 8 ---~ 

.r- · - l ----...,_ . LastRrofil A 
// l "-,< __ _ 

[ ~ l ~ A +-. J ------ - -- - --t~:<) :: l ~ 1<1 ~ 
J 

o 

L2 L 

L 

c l 
, _ - -- 1- - -- --1--- -

c ii 

- 2000 -f-- 2500 4000 2500 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B (upptill) mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns 

Lastytans höjd. ö rök = H1 mm 
Längd över buffertar= L1 mm 
Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra = L2 mm 
Minsta tillåtna radie i kurvspår m 
Total vagnhöjd mm 
Lastarea m2 

RIV -märkning 

II) 
C\J 
C\J 

~C) 
<(-,(() 

:J 
--t 

- - -- f- -- -- --
:J 

--t 

4000 2500-- 2000-

Sps 811 

4719 000-
4719 045 

19500 
2975 

22000 

1470 
20740 

1800 

15700 
60 

3718 
6,4 

Vagnen är avsedd får timmer- och 
massa vedstransporter. 

V agn 4 719000- 6 (prototyp) har från 
de övriga något avvikande data. 

V agnen är utrustad med sex 
lasttrösklar vilka är försedda med hål
lare för stolparna. 

Lasttrösklarnas höjd = 200 mm över 
golv. 

co 

~ 





SJ SJF 636.1 

Huvudlittera T 

Tals 
Tbis 
Tkkl-uv 

nr 82-74-566 6 000-566 6 008 
nr 21-74-571 5 000-571 5 484 
nr 42-74-561 3 000-561 3 009 

Internationell underlittera: 
a två 2-axliga boggier; 
b = för vagnar med 2 axlar: lastytans längd större än 12 m. 
1 öppningsbara sidoväggar; 
kk = med 2 axlar: högsta lastgräns 20 t-25 t 
l störtlossning samtidigt på båda sidor, högt placerad lossningsöppning; 
s = lämplig för s-trafik (sth l 00 km/h) 

Svensk underlittera: 
u stor konstruktionsprofil (A). Får ej lämna Sverige. 
v = utrustad med eluppvärmning. 

105 

Specialvagnar 
med öppningsbart 
tak 
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Tals 
Specialvagn 

- för transport av 
massgods 
(t ex kemiprodukter, 
våt sand, stenkol) 

SJF 636.1 

Fr1arummet ----~.::.-...,...,...._.=... ,- ~ 
~----------------------~------------------~ -~~~ ~ 

, "~ -.3. 

. ~~ .f 
Ii :.l2 

~ ............ ------.~._..... l! 
~~----------L2----------~~ 

l.-- A
~-----------------------L1 -----------------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Rymd 

Egenvikt 

Lastgräns 

Total vagnhöjd = Hs 

Total vagnbredd = B2 

Längd över buffertar= Lt 

Axelavstånd =A (i boggi) 

Avstånd mellan boggi-
centra = L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

RIV-märkning 

Tals 

566 6 000-
566 6 008 

m3 74 

kg 33500 

t A B 
l so 30.5 38.5 
Is 30.5 38.5 

mm 4540 

mm 3380 

mm 14040 

mm 1800 

mm 8500 

m 60 

c T D 
46.5!56.5 

46.5 

l' 

Massgods som t ex vissa kemiska pro
dukter, våt sand, malmsliger eller sten
kol, som ofta har liten kornstorlek och 
hög fukthalt (t ex 5-15 % volym-fukthalt) 
fryser under hantering och transport vin
tertid (vid utetemp lägre än o o C) snabbt 
ihop till ohanterligt stora stycken. 
Vagnar litt Tals klarar dessa problem, 
även vid utetemp. ned till -30°C, genom 
att de är utrustade med kraftig isolering 
och elektrisk uppvärmning, även under 
transport i tåg. 
V agnen är utrustad med elgenomgångs
ledning, l 000 V 16 2/3 Hz, transforma
tor för 220 V. Värmeslingor i ås , sidaluc
kor och gavlar. Installerad effekt ca 50 
W/m2 eller ca 7 kW/vagn. Extern eJan
slutning för värme från elnät 380/220V, 
50 Hz, 25 A, 3-fas. 

F ortsättning på nästa sida. 

SJ 
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Korgens uppbyggnad 
Sidoluckor, ås och gavlar har l 00 mm isolering med 
rostfri plåt på insidan och aluzinkplåt på utsidan. 
Värmekabel innanfår rostfria plåten. 

Takluckan har 180 mm isolering med aluzinkplåt 
på ut- och insidan. 

Isolering i luckor, tak, ås och gavlar består av vinyl
cellplast med slutna celler fyllda med neutral gas. 
Isoleringen är byggd i sandwichkonstruktion. 

Takluckan är lagrad i varje gavel på axeltappar. 

Hydraulaggregat används får manövrering av tak 
och sidoluckor. Anslutning får 380V, 50 Hz. 

För styrning av hydraulutrustningarna får tak och 
sidaluckor finns anslutningar får 24V likström, l st 
i varje hörn samt 2 st upptill på takgavlarna. 

Specialfåsten får framhalning av vagnen finns i var
je vagnhörn. 

Lastningsmoment 
El- och manöverström kopplas till vagnens anslut
mng. 

Hydraulaggregatet ger hydraultryck. 

På manöverpanelen väljes höger alt vänster fållning 
av taket. 

Taket höjs med cylindrar 230 mm. Därefter fålls 
det åt vald sida. 

Efter lastning ges impuls från stängningsknappen. 
Taket svänger upp till centrum av vagnen. Därefter 
sänks taket i stängt läge. Vid grön signal på manö
verpanelen är taket nere och tätningar ihoptryckta. 
Signalen skall ge klart får att taket tätar helt och ej 
släpper in kalluft. 

Lossningsmoment 
El- och manöveranslutning kopplas till vagnen. 

Manöverpanelen är placerad i ett särskilt manöver
hus vid sidan om spåret vid lossningsfickan. 

Från manöverhusets panel trycks öppningsknappen 
in. Cylindern vrider via länkar och vinkelväxel upp 
låsarmar, varvid luckorna öppnas hastigt av kol
trycket och störtlossning erhålles. Luckorna spärras 
i öppet läge. 

Vid varje gavel svänger en gul skärm ut vid öppning 
a v luckorna. 

stängningsmoment efter lossning 
Gul lampa på panelen skall lysa. Signalen visar att 
luckspärren är upplyft. Därefter trycks stängningsk
nappen m. 

Vid stängda och låsta luckor kommer de gula skär
marna att fållas in helt. 

En grön lampa på panelen tänds vid helt stängda 
och låsta luckor. 

Användnings- och manöverinstruktioner 
För utbildning av lastnings- och lossningspersonal 
före vagnarnas användning finns detaljerade infor
mationer. (MVS reg nr 7/85) 
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T bis 
Specialvagn 

- med öppningsbart 
tak 

t4---Ta k öppnin Q 6000 - ---

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd mm 

Takhöjd= H4 mm 

Takhöjd vid mittbalk mm 

Sidoväggshöjd = H3 mm 

Golvyta m2 

Rymd till tak 3 m 

Rymd sidoväggs överkant m3 

Dörrbredd =B, mm 

Dörrhöjd = H2 mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H 1 mm 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Längd över buffertar = Lt mm 

Axelavstånd = A mm 

Max hjullast på golv kg 

RIV -märkning 

This 611 

571 5 000-
5715 084 

12760 
2670 
2700 
2500 
2260 

33 
84 
75 

5660 
2100 

14500 

117 5 
4278 

14000 
8000 
2200 
RIV 

SJF 636.1 SJ 

III l Ii il t ii i Ii Ii i i i ii Ii i i i 

This 651, 
Tak och väggar av aluminium, delade 

691 i vardera två lika stora delar, som bå-

5715 085-
da är skjutbara i vagnens längdrikt-
ni ng. 

571 5 484 Taköppningarnas storlek är 6000 x 
12760 2530 mm. 

2670 This-vagnarna är utrustade med åtta 
st stolpar/sida för sidoförstängning. 

2670 När de ej användes skall de förvaras i 

2470 fack vid gavlarna. 

2230 
Lastytans bredd mellan sidostolpar är 
2590 mm. 

33 This-vagnarna har utbytesbeteckning 

83 21 , med undantag för följande vagnar, 
som har utbytesbeteckning 25: 

74 5715022 5715324 
5660 5715047 5715336 

5715073 5715379 
2070 5715128 5715405 

14500 5715141 5715417 
5715175 5715431 
5715211 5715456 
5715219 5715461 

1203 5715305 5715481 
5715313 

4278 
14000 Vagn nr 5715232 har utbytesbeteck-

8000 ning 46 

2200 
RIV 
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TI rr7 ~ 
A 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Taköppningslängd mm 

Taköppningsbredd mm 

Bredd öppet tak mm 

Bredd öppna sidaluckor mm 

Rymd* m 3 

Max höjd öppet tak mm 

Sidoluckbredd mm 

Sidoluckhöjd mm 
Egenvikt kg 

Lastgräns 

Bredd mellan utloppskanter mm 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Längd över buffertar = L 1 mm 

Axelavstånd =A mm 

RIV-märkning 

* Med råge upp till gavlarnas höjd. 

L1 

SJF 636.1 

~ 

l . 
'\ l 

L!) 

I 

D 
ltt 

Tkkl-uv 
Specialvagn 

- isolerad, med 
el-uppvärmning, 
för transport 
av massgods 
(t ex våt sand, stenkol) 

./". o 
o l ('t) 

i,· L!) 

~~~~-L r 
Tkkl-uv 

561 3 000-
561 3 009 

10700 
1600 
3860 
4000 

50 
5300 
5220 
1430 

17000 

2800 
4560 

12240 
7500 

1750-. ~ 

Vagnarna har 4 luckor på vardera si
dan, som sammankopplats två och 
två. 

Vagnarna har el-uppvärmning. (För 
380 V, 50 Hz från särskild generator
vagn eller för anslutning till fast el
nät.) 

Särskild, detaljerad teknisk beskriv
ning och instruktion för användning 
finns. (MVS reg nr 8/85) 
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Huvudlittera U 

Djuplastningsvagnar och specialvagnar for transformatorer m m 
Uaai (fd Uai-x) nr 32-74-993 O 003 - 993 O 004 
Uaai (fd Uai-x) nr 32-74-993 O 008 - 993 O 009 
Uaai-t (fd Sa-t) nr 82-74-993 O 001 
Uaai-ux nr 82-74-995 O 000 "A" 
Uaai-ux (fd Saa-ux) nr 82-74-995 O 001 "B" 
Uaai-x (fd Saa-x) nr 82-74-995 O 002 "A", "B" 
Uaai-y (fd Saa-y) nr 82-74-995 2 000 
Uaai-z (fd Saa-z) nr 82-74-995 8 000 
Uaais nr31-74- 993 5 001-993 5 005 
Uaais-u (fd Sa-u) nr 82-74-993 5 000 
Uaikk-v nr 82-74-991 7 000 - 991 7 009 
Uaikks (fd Uais) nr 31-74-992 4 000- 992 4 006 
Ui nr 21-74-990 l 000-990 l 001 
Uikks nr 21-74-991 l 000- 991 l 001 
Uikks-w nr 42-74-991 l 002 - 991 l 005 

Specialvagnar for bl a finkornigt massgods 
Uacs (fd Uas) nr 86-74-930 5 000- 930 5 005 
Uacs (fd Uas) nr 35-74-930 5 006- 930 5 019 
Uad nr 82-74-921 O 000- 921 O 731 
Uadp nr 82-74-921 l 500- 921 l 807 
Uaoos (fd Uads) nr 82-74-933 l 000- 933 l 005 
Uc nr 46-74-900 5 000- 900 5 526 
Ucs (fd Uc) nr 46-74-910 4 000- 910 4 105 
Ugkkpp (fd Udg) nr 42-74-903 9 001- 903 9 109 
Uakks nr 35-74-935 2 000- 935 2 022 
Ukks nr 25-74-915 2 000- 915 2 014 
Upp (fd U-y) nr 46-74-904 l 000- 904 l 057 

Internationell underlittera: 
a = två 2-axliga boggier; 
aa = 6 eller fler axlar: högsta lastgräns 60 t eller mer 
c lossning med tryckluft; 
d = tyngdkraftlossning 
g = får spannmål; 
1 = nedsänkt lastyta; 

111 

Specialvagnar 
ej innefattade 
i huvudlittera F, H, 
L, S eller Z 

kk = med 2 axlar: högsta lastgräns 20 t -25 t; med 4 axlar: högsta lastgräns 40 t-50 t 
oo = störtlossning mellan rälerna, lågt placerad lossningsöppning; 
pp = reglerbart självlossande mellan rälerna, lågt placerad lossningsöppning; 
s = lämplig får s-trafik (sth l 00 km/h) 

Svensk underlittera: 
t lastar mindre än 80 t; 
u = lastar max l 02 t; 
v = får transport av smalspåriga järnvägsfordon; 
w axelavstånd l O m; 
x 10 axlar; 
y 12 axlar; 
z = 18 axlar; 
ux = med 5-axliga boggier. 
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Uaai 
Specialvagn 

- djuplastningsvagn 

1283 - 1-- 1283- 1--1224 1224~ 

re; LA /ll 
tJI ~ lllt:B~my t 

\~ \~ ~ 

- 620 
1-1300+- A --t-- A ______j 
1----2850 

i !1-------'--- --ll 
L, 
i !h.-1-.__-h-----'I'------,+_,LrlJ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Egenvikt 

Lastgräns 

mm 

mm 

kg 

Lastytans höjd ö. rök= Ht mm 

Längd över buffertar = L1 mm 

Axelavstånd i boggi= A mm 

Avstånd mellan boggi-
centra = Lz mm 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

SJF 636.1 

l 
o 
o 

8200 C\J 

7930 l 
• 

o o 

II) ~rm- ~ 11 

Jr 
~ o 

<D '!2 
1'1_ J'li1! l[ 

~ ~ -s;~~ 

L2 
L 

L1 

Uaai Uaai 

993 o 002-
993 o 005 

993 o 008-
993 o 009 

8200/7930 
2720 

40000 

SJ 
90 

km/h 

615 
20840 

1550 + 1550 

13900 

60 

m--t 
a-a 1,5- -55 
b-b 3,0--65 
c-c 8,0- -80 

RIV 

CE 
80,0 t 

Specialvagn får grävma
skiner, transformatorer 
m m. Lastytan nedsänkt 
mellan boggierna. Tio rör
stolpar på varje långsida. 
För lastfårstängning är 
vagnen utrustad med fyra 
st 4 m långa kättingar. 
V agnens max bärighet = 
80,0 t. 

SJ 
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Uaai-t 

Specialvagn 

- för transformatorer m m 

~------7200------~~

L2 ------------------~---
~---------------------------15500 ____________________________ ____.~ 

------------------------------- -- L1 ------------------------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt 

Lastgräns t 

~ 

Längd över buffertar= L1 mm 

Axelavstånd =A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra = L2 mm 

Tillåten koncentrerad belastning 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

RIV -märkning 

Uaai-t 

993 o 001 

28500 

A l B l C 
45 67.51 79.5 
70 50.0 
90 00.0 

16740 

1500 + 1500 

10200 

m t a-a 1,5- 60 
b-b 2,7- 79,5 

60 

L [zs;oo 33H ]: 

j : 122:00 30H : h 

C l1spo 2s:ool :J 

Specialvagn får transformatorer m m. 
Vagnen består av två bärande långbal
kar, fåsta på ändstycken, som vilar på 
var sin 3-axlig boggi. 

Långbalkarna kan placeras i fyra olika 
lägen med inre breddavstånd av 1500, 
1800, 2200 och 2500 mm. 
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Uaai-ux 

Specialvagn 
(med balkar A) 

- för transformatorer m m 

' l l ' l 

SJF 636.1 

' f-.- 1500 --'-1500 .. --7-]500---'--1500-'4-- -------- -- - - 9000 _ __ - - -- ~-----

SJ 

I-1 2 50.j.-- ~ooo ----:..---- L, ·--------~ 
l.-~ --~--- - --- L, - -~------

- --- -- ----------- ------2 2200 - -- ---- -

- ---- 1581!1(}-------

- -- o-:- 8000 --- - --i-.. ~ ..... 

p 

~ l 9:75 l 27:15 t: 

~ 22:40 
1

2E t: 

:1 !~05 1+5 t: 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H, 

Längd över buffertar= L, 

Axelavstånd (i boggi) 

A vs tån d mellan boggi
centra= Lz 

~ 

~ 

Tillåten koncentrerad belastning 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 
- vanliga räler 
- gaturäler med flänsränna 

RIV-märkning 

~~ -- -_r ___ _ 

26:50 l+o: t: 

2:70 LE t: 

Uaai-ux 

995 o 000 

kg 50000 

t A l B l C 
45 11 o.ol 13o.o 
60 80.0 
90 00.0 

mm 2549 

Specialvagn får större transformatorer 
mm. 

Vagnen består av två bärande långbalkar 
(A) fåsta på ändstycken, som vilar på var 
sin 5-axlig boggi. Långbalkarna kan pla
ceras i fem olika lägen med inre breddav
stånd av 1975, 2240, 2505 , 2650 och 
2770 mm. 

Balkarna kan borttagas får lastning från 
sidan. 

Varje långbalk väger 7 800 kg. 

SJ lastprofil A överskriden i balkläge Y. 

= • ___ !l 
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;;; 

Uaai-ux 
Specialvagn 
(med balkar B) 

djuplastningsvagn 

115 

~~1500-1500-1500-------- 9000 ------ -~5(}-
i-1250 -3000---- - - - - ·-- L, ------- -- - - ---- JUOO-- __;. 

- - - - - -·-- L, - ---··---·-- ----

Littera och typ 

Vagnnummer 

N ed sänkta lastytans längd 
upptill 

N ed sänkta lastytans längd 
nedtill 

Egenvikt 

Lastgräns 

Längd över buffertar = Lt 

Axelavstånd = A (i boggi) 

Avstånd mellan boggi
centra= L2 

Tillåten koncentrerad belastning 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 
- vanliga räler 
- gaturäler med flänsränna 

RIV -märkning 

mm 

Uaai-ux 

995 o 001 

7616 

6058 
3000 

67500 

A l B l C 
45 92.51 112.5 
60 65.0 
90 00.0 

15000 

m-tt a-a 1 5- 92 5 
b-b 6:0- 112,5 

80 
11 o 

Specialvagn för skrymmande gods 
som t ex transformatorer m m. 

Vagnen består av två långbalkar med 
nedsänkt mittparti, fastskruvade på 
ändstycken, som vilar på var sin 5-ax
lig boggi. Till vagnen hör fem lösa 
tvärbalkar, som kan placeras var som 
helst på långbalkarnas lastyta och 
hålls fast med klämskruvar. 

Varje tvärbalk bär 22 ton, om lasten 
fårdelas på minst l m längd vid bal
kens mitt. 

Balksystemet väger 33 l 00 kg, varje 
långbalk 15 800 kg och varje tvärbalk 
300 kg. 

OBS. Långbalkarna får endast anbrin
gas så att avståndet mellan balkarnas 
innekanter blir 197 5 mm. Vagnen har 
märkning angående detta. 
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Uaai-x 
Specialvagn 
(med balkar A) 

- för transformatorer m m 

SJF 636.1 

·--- -- --· 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt kg 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 

Längd över buffertar = L 1 mm 

Axelavstånd =A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra = L2 mm 

Tillåten koncentrerad belastning 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

RIV -märkning 

995 o 002 

46500 

A 

100.0 
70 80.0 
90 00.0 

2320 

24740 

m-~-t 
a-a 2--135 
b-b 4--150 

60 

c 

Specialvagn får större transformatorer 
m m. De lastbärande A-balkarna kan pla
ceras i sex olika lägen med inre breddav
stånd av 1970, 2200, 2430, 2660, 2770 
och 2890 mm. Vid balkläge JY: A som ej 
finns med på ovanstående ritning är inre 
och yttre balkavstånd 2770 resp 3474 
mm. Vid balklägeNA och Y överskrids 
SJ lastprofil A. I vardera ändan av vag
nen finns en boggigrupp, bestående av en 
2-axlig och en 3-axlig boggi. Boggierna är 
fårbundna med varandra med fördelar
balkar, som dels fårdelar lasten, dels bär 
upp den sadelbalk på vilken långbalkarna 
är upplagda. Tryckluftsbroms och hand
broms finns i de båda 3-axliga boggierna. 
Hjulparen kan vid behov bytas mot hjul
par får spårvidd 1524 mm (finsk spår
vidd). Varje långbalk väger 5300 kg och 
är överböjd ca 30 mm. Balkarna kan 
borttagas får lastning från sidan. 

SJ 
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Uaai-x 
Specialvagn 
{med balkar B) 

- djuplastningsvagn 

117 

+----+---J----.-1---------81 00---------1--+--------+ 
----ol--------9300---------1.~-

-~----------- L. -----------~----
1.-------------- L, ------------ - ---- --

Littera och typ 

Vagnnummer 

Nedsänkta lastytans längd 
nedtill= Lo 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H, 

Längd över buffertar= L1 

Axelavstånd = A (i boggi) 

Avstånd mellan boggi-
centra= L2 

Tillåten koncentrerad belastning 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

RIV -märkning 

mm 

kg 

t 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

Uaai-x 

995 o 002 

6380 

51000 

A B J C 
30 109.0 129.0 1149.0 
45 109.0 125.0 
60 100.0 
70 80.0 
90 00.0 

1195 

24740 

1550 

15500 

m T a-a 2--115 
b-b 4--125 
c-c 6,4--149 

60 

Specialvagn för maskiner eller transfor
matorer m m. De lastbärande B-balkarna 
kan placeras i fyra olika lägen med ett in
re breddavstånd av 1970, 2200, 2430 och 
2660 mm. Vid balkläge .N överskrids SJ 
lastprofil A. 

I vardera ändan av vagnen finns en bog
gigrupp bestående a v en 2-axlig och en 
3-axlig boggi . Boggierna är förbundna 
med varandra med fördelarbalkar, som 
dels fördelar lasten, dels bär upp den sa
delbalk på vilken långbalkarna är upplag
da. 

Tryckluftsbroms och handbroms finns i 
de båda 3-axliga boggierna. Hjulparen 
kan vid behov bytas mot hjulpar för spår
vidd 1524 m m (finsk spårvidd) 

Varje långbalk väger 7 500 kg. Den ned
sänkta delen av långbalkarna är överböjd 
ca 12 mm. 
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Uaai-y 

Specialvagn 

- för transfor
matorer m m 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Längd över buffertar = L1 mm 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra = L2 mm 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

Tillåten koncentrerad belastning 

SJF 636.1 

Uaai-y 

995 2 000 

67000 

A l B l C 
30 125.0 1149.0 1173.0 
45 125.0 
90 00.0 

29550 

1500 

18300 

60 

m-tt 
a-a 2,5--150,0 

l ~ 

Specialvagn för större transformatorer 
m m. Vagnen består av två bärande 
långbalkar, fåsta på ändstycken, som i 
vardera änden vilar på två 3-axliga 
boggier. Långbalkarna kan placeras i 
åtta olika lägen med inre breddav
stånd av 2260, 2420, 2580, 2740, 
2900, 3060, 3220 och 3380 mm. Vid 
yttersta balkläget är vagnens bredd 
med konsoler 4080 mm (se lastpro
filskisserna ovan). Pga vagnens bredd 
över konsolerna (stort överskridande 
av lastprofilen) erfordras alltid trans
porttillstånd. Gäller såväl lastad som 
tom vagn. Varje långbalk väger 6,8 t. 
För laster över 150 t får lastens upp
lagsstöd inte placeras närmare vagn
mitt än l 250 mm. 

SJ 



SJ 

Specialvagn får särskilt tunga 
transformatorer m m. I vardera 
änden av vagnen finns en bog
gigrupp bestående av en 3-axlig 
en 4-axlig och en 2-axlig boggi. 
Denna anordning gör att vagnen 
med fårsiktighet kan framfåras i 
kurvor med endast 80 m radie. 
Boggierna är konstruerade så, 
att hjulparen ä ven när vagnen är 
lastad kan bytas ut mot hjulpar 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt 

Lastgräns 

Längd över buffertar = L, 

Axelavstånd = A (i boggi) 

Avstånd mellan boggi
centra = L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

Ritning, se nästa sida. 

SJF 636 .1 

får spårvidd l 524 mm. Boggier
na är fårbundna med varandra 
med fårdelarbalkar, som dels 
fårdelar lasten dels bär upp den 
okbalk, på vilken långbalkarna 
är upplagda. Varje långbalk vä
ger 12,6 t och är överböjd ca 60 
mm. Långbalkarna kan placeras 
i fyra olika lägen med inre av
stånd av 2 630, 2 800, 2 970 och 
3 140 mm samt i två extra balk-

Uaai-z 

995 8 000 

kg 103000 

t A l B l C 
30 18s.o T 221.0 T 2so.o 
50 185.0 
90 00.0 

mm 39620 

mm 1550 

mm 24020 

m 80 

m-~-t 
a-a 5,0--250 
b-b 6,0--260 

119 

Uaai-z 

Specialvagn 

- för transformatorer m m 

lägen med inre avstånd 3 320 
och 3 500 mm, när avlastnings
balkar används. Vid dessa extra 
balklägen kommer lastgränsen 
att minska och a v göres från fall 
till fall. Vid balkläge II , III och 
IV överskrids lastprofilen. 
Balkläge I skall användas när 
vagnen är tom. Balkar och last 
kan fårskjutas 200 mm åt varde
ra sidan från mittläget Detta 
ökar vagnens framkomlighet i 
trånga passager. Anordningen 
får sidoförskjutningen drivs 
med fy ra luftmotorer. Mellan 
långbalkarna kan anordnas tvär
balkar får djuplastning. Lastens 
tyngdpunkt måste ligga i vag
nens längsgående mittlinje och 
får inte ligga högre än 2 750 mm 
över räls överkant. U n dantag 
kan göras genom motviktsbe
lastning. På grund av sin 
konstruktion får vagnen inte ut
sättas får kraftiga stötar och ryc
kar. T om skall den alltid fram
fåras sist i tåg, lastad framföres 
den i extratåg. 
Till vagnen hör en fåljevagn, litt 
U nr 82-7 4-900 O 006-0, i vil
ken en del av utrustningen är 
placerad. I denna vagn finns 
även liggplatser och pentry. 
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uaai-z 
Specialvagn 

SJF 636.1 SJ 

k· 
'<- ·-

i:.. ~w- ~~=r- .l 
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Uaais 
Specialvagn 

- djuplastningsvagn 

l l : 

12 1 

L, - -- ------------ - -- -- ------ -- ..:_ - --2850-- - - - -~ 620 - -
- ---------------- - ------------ L3 --------------- ------------------------- -' , 

- --------- ------ --- ---------- L, - ----------- - - ---------- -- ------------- __ __J 

d l rDDDD 
c::::::=::> l c=:=J 

---B- ·-9- -B-B---~--- B--8---B--B--

~DDD ! lTIDD~ 

Uaais 

Vagnnummer 993 5 001-
993 5 005 

N ed sänkta lastytans längd 
upptill= L mm 8200 

N ed sänkta lastytans längd 
nedtill= Lo mm 8000 

Lastytans bredd = B mm 2720 

Egenvikt kg 44000 

Lastgräns t 
l A l 81 l 82 l C J 

l s l 28.0 l 34.0 l 37.0 l 46.0 l 
Lastytans höjd ö. rök mm 610 

Längd över buffertar = Lt mm 20840 

Totallastytelängd = L3 mm 19600 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 1500 

A v stånd mellan 
boggicentra = L2 mm 13900 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 60 

Tillåten koncentrerad belastning 

m- -t 
a-a 1,5- -55 
b-b 3,0- -65 
c-c 8,0--76 

RIV-märkning RIV 

SJ CE 
100 76,0 

km/h 

Specialvagn får transport 
av grävmaskiner, transfor
matorer och annat skrym
mande gods. 
Den nedsänkta lastytan är 
utrustad med 28 st höj
och sänkbara fårstäng
ningsstöd. Dessa kan hö
jas till 200 mm över lasty
tan. 
Max belastning per för
stängningsstöd: 
Längs vagnen 400 kN. 
Tvärs vagnen 250 kN 
Vagnen är utrustad med 
rörstolpar på den ej ned
sänkta lastytan, 8 st på 
varje sida. 
Vagnen har 4 st fållbara 
hörnstolpar och 4 pall
ningsfack avsedda får 
montering av lastfårstäng
ningsstöttor. Till utrust
ningen hör även 4 st 4 m 
långa fårankringskättingar 
placerade i särskilda fack, 
samt 8 st bindöglor utmed 
varje långsida. 
V agnens max bärighet = 

76,0t. 
Vid last över 46 ton krävs 
särskilt tillstånd. 
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Uaais-u 
Specialvagn 

- för transformatorer m m 

SJF 636.1 

L, max: - - ---l 

Littera och typ Uaais-u 771 
-~--------~~~~-----------------------

Vagnnummer 993 5 000 

Lastlängd max = L mm 5850 

Lastbredd = B mm *) 

Egenvikt kg 29900 

Lastgräns t A l B l C l D 
l so 66.0 l 78.0 l 90.0 1102.0 
Is 00.0 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 1870/1995**) 

Längd över buffertar = L1 mm 18300 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 1500 + 1500 

A v stånd mellan boggi-
centra= L2 mm 11400 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 60 

Tillåten koncentrerad belastning t mrt~ 
1,5--80,0 
3,0 -102,0 

RIV-märkning 

*) Förskjutbara långbalkar se måttskiss ovan balkläge I-IV. 
**) Den högre höjden gäller för last på glidsläde. 

~
2000l r2300l 1500 1800 

l l 
l l 
l l 

Balkläge l 

r2700l 2200 
' 

l 
l 

l 

III 

Il 

/ /r·-·i -·Sl, 
( l \ 
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De lastbärande långbalkarna är flytt
bara för olika lastbredder med hjälp 
av på vagnen befintliga hydrauldom
krafter och hydraulpumpar. 
Vagnen är utrustad med stötdämpan
de lastförstängning som a v ses skydda 
lasten mot skador under transporten. 
Lastförstängningen, som bl a består av 
fästplattor och glidslädar, är placerad 
på vagnens långbalkar. 
U n der glidslädarna är friktionsplattor 
fastnitade, vilket ger en friktionskraft 
längs vagnen motsvarande 0,4 x trans
formatorns vikt. Transformatorns 
konsoler skall vila på fästplattorna 
som i sin tur vilar på glidslädarna. 
Bakom slädarna finns hydrauliska 
stötdämpare. Dämparna är flyttbara i 
sju olika lägen för transformatorer 
med konsolavstånd mellan 1650 och 
5400 mm. slaglängden på dämparna 
är 400 mm. Under normala transpor
ter skall slädarnas friktionsplattor för
hindra att lasten förskjuts. Blir vagnen 
utsatt för en alltför kraftig stöt, så att 
slädarna börjar glida, träder dämpar
na i funktion och bromsar upp lasten. 

SJ 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

mm 

Total vagnbredd = B2 mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra= L2 mm 

Längd över buffertar = L, mm 

Minsta tillåtna kurvradie m 

RIV -märkning 

SJF 636.1 

930 5 000-
930 5 002 

63 

4610 

3350 
22300 

A B l C 
l9o 41.7 49.7 T s1.1 

Is 41.7 49.7 

1800 

7000 
12760 

40 

123 

Uacs 
Specialvagn 

-för finkornigt massgods 

Specialvagn får pulvergods och granule
rat material med kornstorlek ~ l O mm, 
konstruerad får tryckluftstömning. 

Lastning sker via de på cisternen befintli
ga lufttätt tillslutbara påfyllningsöpp
ningarna på cisternens översida. 

Luften tillföres vagnen genom 3" slang 
(industrislang) 

Lossning sker genom anslutning av 4" 
slang (spiralarmerad med slät insida). 

Slangarna anslutes med snabbkoppling 
mod 42 (Ahlsell & Ågren) typ KMS. 

Hankopplingar finns på vagnarna. 

Vagnarna överskrider SJ lastprofil B. 
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Uacs 
Specialvagn 

- för finkornigt massgods 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Rymd 

T otal vagnhöjd = H s mm 

Total vagnbredd = B2 mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra= L2 mm 

Längd över buffertar = Lt mm 

Minsta tillåtna kurvradie m 

RIV -märkning 

SJF 636.1 

Uacs 

930 5 003-
930 5 005 

63 
4645 
3130 

21700 

A B l C 
l so 42.3 50.3!58.3 
Is 42.3 50.3 

1800 

7000 
12500 

40 

Specialvagn för finkornigt massgods (pul
ver eller granulat), konstruerad får tryck
luftstömning. 

Luften tillföres vagnen genom 2" slang 
( industrislang). 

Lossning sker genom ansluten 4" slang 
(spiralarmerad med slät insida). 

Slangarna anslutes med snabbkoppling 
mod 42 (Ahlsell & Ågren) typ KMS. Han
kopplingar finns på vagnarna. 

Lastning sker via de på cisternen befintli
ga lufttätt tillslutbara påfyllningsöpp
ningarna på cisternens översida. 

Vagnarna överskrider SJ lastprofil B. 

SJ 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Rymd 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Total vagnbredd = B2 mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

l9o 
Is 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra= L2 mm 

Längd över buffertar = L1 mm 

Minsta tillåtna kurvradie m 

RIV -märkning 

SJF 636.1 

Uacs 

930 5 006-
930 5 011 

63 
4610 

3350 
22300 

A B l C 
41.7 49.7 l 57.7 
41.7 49.7 

1800 

7000 
12760 

40 

Uacs 
Specialvagn 

125 

- för finkornigt massgods 

Specialvagn för pulvergods och granule
rat material med kornstorlek ~ l O mm. 
V agnarna är konstruerade för tryckluft
stämning och är utrustade med Interso
nic, tyfoner för att underlätta lossning av 
varuslag med negativ rasvinkel t ex krita. 
Luften tillföres vagnen genom 3" slang 
(industrislang). 
Lossning sker genom anslutning av 4" 
slang (spiralarmerad med slät insida). 
Lastning sker via 4 st lufttätt tillslutbara 
påfyllningsöppningar på cisternens över
sida. 
Slangarna anslutes med snabbkoppling 
mod 42 (Ahlsell & Ågren) typ KMS. Han
kopplingar finns på vagnarna. Luften till 
Intersonic tillföres med l" slang och l " 
Atlas klokoppling. 
Vagnarna överskrider SJ lastprofil B. 



126 

Uacs 
Specialvagn 

- för finkornigt massgods 

Vagnnummer 

Rymd m3 

Total vagnhöjd = H s mm 

Total vagnbredd = B2 mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra= L2 mm 

Längd över buffertar = L 1 mm 

Minsta tillåtna kurvradie m 

RIV-märkning 

l9o 
Is 

SJF 636.1 

Uacs 

930 5 012-
930 5 019 

80 
3930 
3050 

24600 

A B l C 
39.4 47.4155.4 
39.4 47.4 

1800 

11000 
16740 

60 
RIV 

Specialvagn avsedd får finkornigt mass
gods t ex bentonit, konstruerad får tryck
luftstömning. Luften tillfåres vagnen ge
nom 2" slang (industrislang). Lossning 
sker genom ansluten 4" slang (spiralar
merad med slät insida). Slangarna anslu
tes med snabbkoppling mod 42 (Ahlsell 
& Ågren) typ KMS. 

Hankopplingar finns på vagnarna. 

Vagnen RIV-märkt, men begränsad får
jeöverfåringsmöjlighet på grund av liten 
frigångshöjd i vagnmitt. 

SJ lastprofil B är överskriden med upp
fålit skyddsräcke. 

Lastning sker via de på cisternen befintli
ga lufttätt tillslutbara påfyllningsöpp
ningarna på cisternens översida. 

SJ 
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U ad 
Specialvagn 

- för malmsliger m m 

r---- - B ------~~ 

l 

~. - -A ~L---'-~~'<. + -~~-~~ 
l ; -r-

i '-- ./ l 

l - - ---L ----------'-- 1025 d l 

, ___ _________ 
2 
__ 7_25_o_=--------------------~575j 

- L1 --------------------~~ 

U ad U ad Specialvagn för malmsliger, kulsinter 
m m. störtlossning genom bottenluc-Littera och typ 

921 o 000- 921 o 115- kor. Utrustad med centralkoppeL 
921 o 114 921 o 731 Vagnen är byggd för 25,2 tons axel-

Vagnnummer 

m3 34 30 last. V agnen får fullt lastad endast 

mm 21000 20000 
framföras på Malmbanan. 

Rymd 

Egenvikt 

Lastgräns t 

speciell märkning speciell märkning 
för Malmbanan för Malmbanan 

Total vagnhöjd = Hs mm 3200 3200 
Total vagnbredd= B mm 3400 3400 
Längd över koppelcentra = Lt mm 8400 8400 
Avstånd mellan boggi-
centra = L2 mm 5200 5200 
Axelavstånd = A (i boggi) mm 1700 1700 
Minsta tillåtna radie i kurvspår m 60 60 
RIV-märkning 
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Uadp 
Specialvagn 

- för kulsinter, 
malmsliger m m 

l 
;--

SJF 636.1 

L..----- -- L2 -
L..------------ 7200 -----------------~ 

--L1 ---------~ 
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7200 
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::::: 
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\ ---------
r-------___________ 

Littera och typ U ad p 

Vagnnummer 9211 500-
9211807 

Rymd m3 40 
Egenvikt kg 20000 
Lastgräns t 

speciell märkning 
för Malmbanan 

Total vagnhöjd = Hs mm 3500 
Total vagnbredd =B mm 3400 
Längd över koppelcentra = L1 mm 8400 
Avstånd mellan boggi-
centra = L2 mm 5200 
Axelavstånd = A (i boggi) mm 1700 
Minsta tillåtna radie i kurvspår m 80 
RIV-märkning 

d 

~ 

Specialvagn för kulsinter, malmsliger 
mm. 
störtlossning genom bottenluckor. 
Vagnen är byggd får 25,2 tons axel
last. Utrustad med centralkoppeL 
V agnen får fullt lastad endast framfö
ras på Malmbanan. 

SJ 
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Uaikk-v 
Specialvagn 

- s k överförings
vagn , för 
smalspåriga 
järnvägsfordon 

'l l 
L 2 - - ----------- - --+---2.900--+--L----.J 

1----------- --- --- -----·18700 _j l l 

---19000 650 1-
~~--------------------- L, -------------------~ 

l.. A 

Vagnnummer 

Den nedsänkta lastytans 
bredd 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L1 

Axelavstånd = A (i boggi) 

A v stånd mellan boggi
centra= L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

t 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

B .J 

991 7 000-
9917 009 

se ritning ovan 

21000 

l A l B l c 
J go: 43.0 

se ritning ovan 

20300 

1700 

14500 

140 

mtt a-a 3,0--30,0 
b-b 6,0--43,0 

Specialvagn för transport av smal
spåriga järnvägsfordon på normal
linjer. 
Vagnarna har i båda ändarna utsväng
bara buffertbalkar. Vid särskild last
ningsramp kan smalspåriga järnvägs
fordon föras över på Uaikk-v-vagnens 
smalspårsräls. 
Vagnar nr 991 7 000-5 och 
991 7 001-3 har inte utsvängbara 
buffert balkar. 
Vagnarna kan även användas som 
djuplastningsvagn men med reduce
rad lastytelängd ca 11000 mm. 
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Uaikks 
Specialvagn 

- djuplastningsvagn 

480 · r---925·-925· -1150-

L 

Lo 

l 
·~ ~ -I O> 

.r- ::m: CD rH 

. -~ · 
;:!: 

lff '\'"~~( '<t Jtwn"<r ~ o ~i· ' ~ j l T ' / '( 7 
L ;.. _J t l 

l i---2100 L2 
-620 L3 

L1 

~ 
r soor 1o6o T73or soor sool . 

l ..J ..J ..J ..J ..J 

~ l III III III III III 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Nedsänkta lastytans längd 
upptill= L mm 

Nedsänkta lastytans längd 
nedtill= Lo mm 

Lastytans bredd = B mm 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H, mm 

Längd över buffertar= L, mm 

T otal lastytelängd = L3 mm 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Längd mellan boggicentra = L2 mm 

Minsta tillåtna kurvradie m 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV -märkning 

III III III III III l 

i ! ~ i 

l 
l--

1 
-gr lllr -gr III --~ \ ~ 

Uaikks 

992 4 000-
992 4 006 

10800 

10000 
2720 

700 
20340 
19100 
1800 

14900 
60 

mi-t~ a-a 2 -32133 
b-b 5 -35 46 
c-c 10 46 46 

RIV 

Specialvagn får transport av grävma
skiner, transformatorer och annat 
skrymmande gods med högt tyngd
punktsläge. 
Den nedsänkta lastytan är utrustad 
med 28 st höj- och sänkbara förstäng
ningsstöd. Dessa kan höjas till 200 
mm över lastytan. 
Max belastning per förstängningsstöd: 
Längs vagnen 250 kN. 
Tvärs vagnen 150 kN. 
Vagnen är utrustad med 8 st rörstol
par på vardera sidan. 2 st stolpar av 
l-profil på varje gavel och 4 fållbara 
hörnstolpar. 
På lastytans ej nedsänkta del finns 4 st 
pallningsfack avsedda för montering 
a v lastförstängningsstöttor. 
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Uakks 
Specialvagn 

- för finkornigt 
massgods i 
specialbehållare 

SJF 636.1 

~-----------------------L1 ----------------------------~~ F L~------~1 9558 8195-----

l ~ --- · l: 

Il l LO '--
~ § : l'-

C\l (_: 
1 f 

j ~ l 
l==: r11== 

1304 1 l 81761ika delnin g 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök= H, mm 

Längd över buffertar= L, mm 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggicentra = L2 mm 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

_LJ: - ~L -
~ ~~ 

+-- :_p-- -
~ Fln 

~ 6815 lika del n in g 
l 

1304 

Uakks 

935 2 000-
935 2 022 

19500 
2294 

31500 med behållare 

1268 
20740 

1800 
15700 

60 

mj-t~ a-a 2 -31,1 33 
b-b 5 -32,7 35,7 
c-c 9 -31 ,8 39,8 
d-d 15 -37,1 48,5 

RIV 

Specialvagnar avskilda för transport 
av 26 st specialbehållare per vagn s k 
"Turnbins", med kalciumkarbid. 

Särskilda lastningsföreskrifter gäller. 

SJ 
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Littera och typ Ucs 

Vagnnummer 910 4 000-
910 4105 

Rymd m3 29,6 

Total vagnhöjd = Hs mm 4645 

T otal vagnbredd = B2 mm 3000 

Lastgräns t 

Egenvikt kg 11000 

Axelavstånd =A mm 6100 

Längd över buffertar= L1 mm 9440 

RIV-märkning 

SJF 636.1 

U c 

900 5 000-
900 5 526 

29,6 

4645 

3000 

11000 

6100 

9440 

U c 
Ucs 
Specialvagn 

- för finkornigt 
massgods 

133 

Specialvagn för finkornigt massgods 
t ex cement, kalk m m. 

Konstruerad för tryckluftslossning. 

Vagnarna har anslutning 2" för luft 
och 3" för material eller 3" för luft och 
4" för material. 

Samtliga anslutningar mod 42 Ahlsell. 
Lossningsinstruktion se MA V reg nr 
9/63. 
Lastning sker via de på varje cistern 
befintliga påfyllningsöppningarna. 
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1---------+t----- 1550 fri 
öppning 

___________ T ____ ---------r-------1 

--~-------- Ä ----------------~-

135 

Ugkkpp 

Specialvagn 

- för lätt massgods 

460 fri 

~--------------------------- L1--------------------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Rymd m3 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Längd över buffertar= L1 mm 

Axelavstånd =A mm 

RIV -märkning 

Ugkkpp 

903 9 001-
903 9 045 
903 9 109 

30 

12600 

l A l B l C 
l so : 1s.o · 23.0 

4235 

8600 

5000 

Lastning sker genom 2 rektangulära 
lucköppningar med längden = 15 50 
mm och bredden = 460 mm. 

Vagnarna är avsedda får lätt massgods 
såsom kalk, spannmål m m. 

Bottentömning genom två falluckor, 
855 x 1160 mm. 

I vardera falluckan finns två mindre 
skjutluckor, 280 x 280 mm, som möj
liggör reglerbar tömning, exempelvis 
till bandtransportör. 
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Ugkkpp 

Specialvagn 

- för lätt massgods 

800 fr i 

~---------------------------- L1 ---------------------------1 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Rymd m3 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Längd över buffertar = L1 mm 

Axelavstånd =A mm 

RIV-märkning 

Ugkkpp 

903 9 052-
903 9 099 

30 

12600 

l A l B l C 
l so : 1s.o : 23.o 

4015 

8600 

5000 

Lastning sker genom 3 runda lucköpp
ningar med diametern = 800 mm. 

Vagnarna är avsedda får lätt massgods 
såsom kalk, spannmål m m. 

Bottentömning genom två falluckor, 
855 x 1160 mm. 

I vardera falluckan finns två mindre 
skjutluckor, 280 x 280 mm, som möj
liggör reglerbar tömning, exempelvis 
till bandtransportör. 

SJ 
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el Lo 
l l l 
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l ~ T ~~~ 

e.J!> 

~v . 7 l 

l A 
l 

- 620 L2 620 -
L, 

Vagnnummer 990 l 000 

N ed sänkta lastytans längd 
upptill= L mm 6700 6700 
Nedsänkta lastytans längd 
nedtill = Lo mm 

T otal lastytelängd = L2 mm 

Lastytans bredd = B mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns t 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 600 600 600 
Längd över buffertar = L1 mm 12340 12340 12340 
Axelavstånd =A mm 9000 9000 9000 
Tillåten koncentrerad belastning 

mjt mjt mtt a-a 1,5--20 a-a 1,5--20 a-a 1,5--20 
b-b 3,0--26 b-b 3,0--25 b-b 3,0--24 

RIV-märkning RIV 

Se beskrivning på nästa sida 

Ui, Uikks, 
Uikks-w 

Specialvagn 

- djuplastningsvagn 

1 2S§5 J 
5t ~~ 

l (P' 

17500 

A B C l D 
l so 14.5 18.5 22.5127.5 

Is 14.5 18.5 22.5 

630 
13340 
10000 

137 
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Ui, Uikks 
Specialvagn för transport av grävmaskiner m m. 
Den nedsänkta lastytan är utrustad med 4 korta 
stolpar på vardera långsidan samt med 8 st ned
sänkbara förstängningsstöd. 

På vardera övre lastytan finns 4 st sidastolpar och 
två uttag, s k pallningsfack, avsedda för lastför
stängningsstöttor. 

Utefter varje långsida finns nio öglor för lastför
stängning. Dessa har en brottbelastning av 80 kN/ 
st . 

Vardera vagngaveln är försedd med två 1-profilstol
par och två fållbara hörnstolpar. 

Uikks-w 
Specialvagn med samma användningsområde som 
Ui och Uikks. 

SJ 



SJ 

-2221 ---1363 x 6-

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H 1 

Längd över buffertar= L1 

Axelavstånd =A 

SJF 636.1 

Ukks 

915 2 000-
915 2 014 

mm 8135 

mm 2294 

mm 1200 

mm 13860 

mm 8000 

Tillåten koncentrerad belastning 

a-a 2~=~~ 8,0 
b-b 5,0- 22,0 
c-c 8_0- 23,5 

RIV-märkning RIV 

Ukks 
Specialvagn 

- för specialbehållare, 
s k Turnbins. 

r-----B~ 
r-- -v---~ 

139 

Specialvagnar avskilda får transport av 
12 st specialbehållare per vagn, s k 
"Turnbins", med kalciumkarbid_ 

Särskilda lastningsföreskrifter gäller. 
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Upp 

Specialvagn 

- för finkornigt massgods 

SJF 636. 1 

L1 ----------------------·~ 

:i 
l 

l l l 

Upp Bottentömningsvagn får pulvergods och 
granulerat gods. 

Vagnnummer 9041 000-
9041 057 Vagnen är konstruerad får störtlossning. 

Rymd m3 27,5 (Tyngdkraftslossning) 

Total vagnhöjd = Hs mm 4280 

Total vagnbredd = B2 mm 3060 

Lastgräns 

Egenvikt kg 11500 

Axelavstånd =A mm 6500 
Längd över buffertar = L, mm 9840 

SJ 
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Huvudlittera Z 

Zaces (fd Uahs) 
Zacs (fd Uahs) 
Zaes (fd Uahs) 

nr 35-74-787 5 001-787 5 055 
nr 35-74-786 5 003-786 5 036 
nr 35-74-788 O 000-788 O 030 

141 

Cisternvagnar 

Generellt gäller fOr samtliga cisternvagnar: Egenvikt och lastgränser kan variera med något hundratal kg. 

Internationell underlittera: 
a = två 2-axliga boggier; 
c = lossning med tryckluft; 
e = uppvärmningsanordning; 
s = lämplig för s-trafik (sth l 00 km/h) 
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Zaces 
Cisternvagn 

- för oljor m m 

1~20 l 2785 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Rymd 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Total vagnbredd = B2 mm 

Lastgräns t 

Egenvikt kg 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra= L2 mm 

Längd över buffertar = L1 mm 

Minsta tillåtna kurvradie m 

RIV-märkning 

SJF 636.1 

L2 

L · 1 

Zaces Zaces 

787 5 001- 787 5 023-
787 5 018 787 5 026 

63 63 

4280 389S 

3080 311 o 
A B l C A B l C 

190 39.5 47.5155.5 [90 39.3 47.3155.3 
Is 39.5 47.5 Is 39.3 47.3 

24SOO 24700 

2000 2000 

8000 8000 

14810 14810 

so so 
RIV RIV 

Vagnar 787 S 000-S O 19. 
Cisternvagn får oljor m m utrustad 
med isolering och värmeslingor får 
ånga. 
Avtappningsrör: Yttermått 3 1/4", 
gänga DIN 6602, SMS-3B, mner
mått 60 mm. 

Vagnar 787 S 020-S 027. 
Cisternvagn får mörka mineralol
jor utrustad med isolering och vär
meslingor får ånga samt med hjälp
luftledning får inkoppling i malm
tåg. 

Vagnarna har avtappning med 
A very-Hardoll 4" ventil. De är ut
rustade med elektroniskt överfyll
nadsskydd och luftledning från 
dom. 

Klicheritning avser vagnar 
787 s 020- 787 s 027. 

SJ 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Rymd 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Total vagnbredd = B2 mm 

Lastgräns t 

l9o 
Is 

Egenvikt kg 

Axelavstånd = A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra= L2 mm 

Längd över buffertar = Lt mm 

Minsta tillåtna kurvradie m 

RIV-märkning 
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Zaces 
Cisternvagn 

- för mörka oljor m m 

D 

L2 --------------------~--

L1 --------------------------------~ 

Zaces 

787 5 030-
787 5 055 

63,8 

4150 

2960 

A B l C 
41.2 49.2157.2 
41.2 49.2 

22800 

1800 

8500 

14340 

50 

RIV 

Cisternvagn får mörka oljor m m ut
rustad med isolering och värmeslingor 
får ånga. 

Avtappningsrör: yttermått 5 1/2", 
gänga DIN 6602, SMS-3B, innermått 
4" , centrum på avtappningsrör ca 900 
m m från räls överkant. 

Vagnarna 787 5 028-5 030 är avsedda 
för vegetabiliska oljor och avviker nå
got från de övriga. De har bl a två 
påfyllningsdomar. 
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Zacs 
Cisternvagn 

-för ljusa 
mineraloljor m m 

SJF 636 .1 

D o 

--..J..----------- L2 ----------..J..------2480------------lol.: 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Rymd 

Total vagnhöjd = Hs mm 

T otal vagn bredd = B2 mm 

Lastgräns t 

Egenvikt kg 

Axelavstånd =A (i boggi) mm 

Avstånd mellan boggi-
centra= L2 mm 

Längd över buffertar= L, mm 

Minsta tillåtna kurvradie m 

RIV-märkning 

L1 ----------------~ 

Zacs 

786 5 003-
786 5 016 

83 

4265 

3100 

A B l C 
l9o 41.9 49.9157.9 

Is 41.9 49.9 

22100 

1800 

9500 

15900 

60 

RIV 

Zacs 

786 5 018-
786 5 036 

83 

4265 

3100 

A B l C 
l9o 40.5 48.5!56.5 

Is 40.5 48.5 

23500 

1800 

9500 

15700 

60 

RIV 

Cisternvagnar fOr ljusa 
mineraloljor m m. 
Vagnarna 786 5 000-
5 036 saknar såväl vär
meslingor som isole
ring. 
För vagnar 786 5 000-
5 00 l: Anslutnings
gängor fOr avtappning 
3 1/4" SMS-3B, DIN 
6602. 
För vagnar 786 5 002-
5 036: Anslutnings
gänga fOr avtappning 5 
1/2" SMS-3B, DIN 
6602. 
Vagnarna 786 5 027-
5 O 3 6 är försedda med 
elektroniskt överfyll
nadsskydd och luftled
ning från cisternens 
ovansida. 

SJ 
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D o 

~-------------------------- L1 

Zaes 
Cisternvagn 

-för mörka 
mineraloljor m m 

145 

~-------------------------- L1 --------------------------~ 

Littera och typ Zaes 

Vagnnummer 788 o 000-
788 o 013 

Rymd 63 
Total vagnhöjd = H5 mm 4265 

Total vagnbredd = B2 mm 3116 

Lastgräns t A B l C 
l9o 41.6 49.6157.6 
Is 41.6 49.6 

Egenvikt kg 22400 
Axelavstånd = A (i boggi) mm 1800 
Avstånd mellan boggi-
centra= L2 mm 8760 
Längd över buffertar= L1 mm 14500 
Minsta tillåtna kurvradie m 50 
RIV-märkning RIV 

Zaes 

788 o 014-
788 o 030 

63 
3895 
3110 

A B l C 
l so 41.3 49.3157.3 
Is 41.3 49.3 

22700 
1800 

8960 
14700 

50 
RIV 

Cisternvagnar får mörka mineral
oljor. Vagnarna är utrustade med 
isolering och värmeslinga får ånga. 

Vagnarna 788 O 000- O 13 har av
tappning med gänganslutning 
5 1/2" SMS-3B DIN 6602. 

Vagnarna 788 O 014-0 030 har av
tappning med Avery-Hardoll 4" 
ventil. De är utrustade med elekt
roniskt överfyllnadsskydd och luft
ledning från dom. De har hjälpluft
ledning får inkoppling i malmtåg. 
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Märkningens placering på vagnarna 
Denna bild visar hur märkningen är placerad 
på de vanligaste vagnarna. Märkningen finns på 
vagnens båda sidor. 

21 RIV A B c 
74 SJ 90 19.01 23.01 27.01 

150 4 096-3 s 19.01 23.01 

Gbs 

/ 
--

' 
/ / 

/ / 

/ 

IU ):l: J 

~~ 
11~11 

~ 
,v 

1 l~ ~ 

~ l 
~ l ~ 

[ ~~ ö l l 1\. l l , 
.-

LJ 'f ~'! lbdJ 
'W~ 

l ~ 
r 14.02m -1 ll2500kgj 

f-13.86m-1 

A B 
90 19.51 23.51 

~ 

/ 
--

11[:):::1 ] Il );l 1: 

j ~ 
A 

l T 7 l [ö [ 11 

/~ 
L~ . 

/ 
lROO 

c 
27.51 

21-74-370 o 361-9 
RIV SJ Os s 19.51 23.51 

l l l a-a ~o~ltB.o l l 1 
c b a b- b 5.0 22.0 a b c 

c- c 8.0 27.5 
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Internationell godsvagns
märkning 
Litterering {bokstavsmärkning) 
SJ har cirka l 00 olika vagnstyper. För att man 
ska kunna skilja dem åt måste vagnarna vara 
typbetecknade på något sätt. 

Sedan gammalt anges vagnstypen genom en lit
tera som helt enkelt betyder bokstavsbeteckning 
(av latinets litera- ord). Förkortas ofta "litt". 

En vagnslittera består i regel av en versal (stor 
bokstav) och en eller flera gemena (små bokstä
ver) varvid versalen anger huvudlittera och ge
mena underlittera. 

Litteranummer och vagnsnummer 
Varje järnvägsvagn har också ett num1ner som 
är direkt anpassat till ett datasystem. Ett inter
nationellt vagnsnummer består av 12 siffror. 
Numret anger utbytesbeteckning (t ex om vag
nen får användas i internationell trafik), regi
strerande järnväg, vagntyp och löpande num
mer. 

Litteranumret är femte till åttonde siffran i 
vagnsnumret - se nedan. 

Förklaringarna till foljande exempel, som gäller 
en svensk Gbs-vagn, gör det lättare att forstå 
och använda vagnsnumren: 

Litteranummer 
~ 

Vagnsnummer: 21-74-150 4 096-3 

Vagns-nr i svensk trafik 

21 = utbytesbeteckning. Vagnen får användas i 
internationell trafik (RIV internationella 
godsvagnsavtalet). Gäller får flertalet sven
ska vagnar. 

7 4 svenskregistrerad vagn. Endast sifferkoden 
"7 4" är reserverad får svenska vagnar. 

1504 = litteranummer, som i siffror ger samma upp
lysningar om vagnstypen som litteran (bok
stavskombinationen) Gbs. 

096 = löpande nummer från 000-999 

-3 = Självkontrollsiffra, som möjliggör kontroll av 
att hela det 12-siffriga vagnsnumret är rätt 
inläst i datorn. 

Gbs = enhetlig internationell littera. 

21 RIV 
74 SJ 
150 4 096-3 
Gbs 

Så här kan godsvagnarnas märkning se ut. Ovan 
1närkningen på sluten vagn, litt Gbs. 

Nedan märkning på öppen vagn. 

21-74-370 o 361-9 
RIV SJ Os 763 

Omdelbart efter litterabeteckningen kan på SJ
vagnar forekorurna ett tresiffrigt tal, exempelvis 
763. Detta är ett typnummer varav de två forsta 
siffrorna anger vagnens konstruktionsår, i detta 
fall 76 =år 1976. Den tredje siffran är ett löpan
de nummer. 
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Lastgränsmärkning 
Avgörande får hur mycket man får lasta på en 
godsvagn är 

• vagnens lastförmåga ( = högsta lastgräns) 
• vagnens egenvikt (tara) 
• största tillåtna belastning per axel (axellast) 

på banan = stax 
• största tillåtna vikt per meter bana = st vm* 
• tågets hastighet, sth = största tillåtna hastig-

het. 

Exempel: En 2-axlig öppen godsvagn har en 
lastförmåga av 28,5 ton och väger 11,5 ton. Vid 
fullt utnyttjad lastförmåga blir axellasten (28,5 
+ 11,5):2=20ton. 

En fårsta fårutsättning får att vagnen ska få 
lastas med 28,5 ton gods är alltså, att banan tål 
20 tons axellast. Dessutom måste hänsyn tas till 
tågets hastighet. 

ABCD-märkning 
Alla godsvagnar är enligt en internationell över
enskommelse fårsedda med en speciell märk
ning, ABCD-märkningen, som anger vagnens 
lastgränser (lastkapacitet) vid olika axellaster 
och hastigheter. 

A B c D 

90 20.5t 23.5t 27.5t 32.5t 

s 20.5t 23.5t 27.5t 
A, B, C och D betecknar en största tillåtna axel
last av 16, 18, 20 resp 22,5 ton. S längst ner till 
vänster anger största tillåtna hastighet l 00 
km/h (SS står får 120 km/h). När ruta med 
hastighetstal saknas ovanfår S får svensk vagn 
på svensk sträcka framfåras med största tillåtna 
hastighet 90 km/h. 

Siffror i övrigt anger lastgräns (lastkapacitet) i 
ton vid resp axellast och vid olika hastigheter. 

På linje med 22,5 ton största tillåten axellast får 
alltså vagnen med ovanstående märkning lastas 
med 32,5 ton om den går i tåg som framförs 
med en hastighet av högst 90 km/h. Ska vagnen 
sändas med tåg som håller l 00 km/h visar 
märkningen, att vagnen får lastas med högst 
27,5 ton. 

Lastgränsmärkningen anger således den största 
tillåtna last i ton (t) som vagnen får lastas med 

får att få framfåras på linjesträckor, som klas
sats A, B, C, D liksom även B l, B2, C2, C3, C4, 
D2, D3, D4 beroende på aktuell linjesträckas 
bärighet och standard. 

Linje- Axellast, t Metervikt, t/m 
klass (s tax) (stvm) * 

A 16,0 5,0 
Bl 18,0 5,0 
B2 18,0 6,4 
C2 20,0 6,4 
C3 20,0 7,2 
C4 20,0 8,0 
D2 22,5 6,4 
D3 22,5 7,2 
D4 22,5 8,0 

Om samma lastgräns gäller får 
-Bl och B2 
- C2, C3 och C4 
- D2, D3 och D4 
anges endast B resp C resp D. 

Exempel 
En 4-axlig vagn med en egenvikt av 20 ton och 
längd över buffertarna av 12 meter ska lastas. 
För den aktuella transportsträckan gäller en 
största tillåten axellast av 18 ton (linjeklass B) 
och största tillåten vikt per meter av 5,0 ton/m. 
Vagnens ABCD-märkning anger för linjeklass B 
lastgränsen 52 ton. 
Får vagnen belastas till denna lastgräns? 

Svar: 

(20 ton+52 ton) 
Vagnens brutto
vikt 

:12m 
vagnens 
längd 

6,0 ton/m 
vikt per 
meter 

Största vikt per meter överskrids alltså, varfår 
vagnens belastning måste begränsas sålunda: 

5,0 ton/m x 12m - 20 ton = 40 ton 
tillåten vikt vagnens vagnens lastgräns 
per meter längd egen vikt 

V agnen får alltså lastas med högst 40 ton. 

Observera att vikten per meter inte behöver 
kontrolleras för 2-axliga vagnar. 

* Stvm 
Vikten per meter får du genom att dividera vagnens brutto
vikt (uttryckt i ton) med vagnens längd över buffertarna (ut
tryckt i meter). En vagns belastning måste begränsas med 
hänsyn till vikt per meter i de fall denna ger lägre lastgräns 
än den största tillåtna axellasten. 
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Kapacitets-, hastighets- och övrig märkning 
Märkning Märkningens innebörd 

Bokstäverna A, B, C och D betecknar max 16, 
Exempel 18, 20 resp 22,5 tons axellast. Insättningsvär-

dena under A, B, C och D är lastgränser vid 
resp axellast och får inte överskridas. Talet 

A B c D och symbolen längst till vänster anger största 
tillåtna hastighet vid olika axellaster. 

90 17.0t 21,0t 25,0t 30,0t 
S betyder bl a l 00 km/h. 
SS betyder bl a 120 km/h (med last). 

s 17,0t 21 ,Ot 25,0t 
Rad utan SS, S eller hastighetsangivelse i siff-
ror i ABCD-märkningen innebär enl interna-
tionella föreskrifter sth 80 km/h. För svenska 

120 OO,ot vagnar gäller att rad utan SS, S eller hastighet-
sangi ve l se i siffror medger 90 km/h på svensk 
sträcka. Tillåts ej 90 km/h anges medgiven 

l 15000 kg l 
hastighet inom ram. 
00,0 t betyder tom vagn. 

Exempel Vid SJ får vagnen vidstax 22,5 t (D) lasta max 

SJ *} D 30,0 t vid sth l 00 km/h. 
*) Här anges även andra järnvägsfårvalt-

100 30,0t ningar, som accepterat angivna transportdata. 

km/h 

Exempel 9 Anger speciell lastgräns får vilken det dock 
krävs särskilt tillstånd. 

mi' 
Lastgränser vid koncentrerad belastning. 

l l l a- a 2.0 18.0 l l l - = då lasten ligger direkt på vagnsgolvet eller c b a b-b 5.0 22.0 a b c 
c-c 8.0 27.5 vilar på fler än två tvärgående underlägg. 

~=då lasten vilar på två tvärgående under-
lägg med minst 2 m längd. 

mr~ l l l a-a 2,0 32 33 l l l 
c b a b-b 5,0 35 38 a b c 

c-c 9,0 36 44 

~ Genomgångsledning för tryckluftsbroms 
(V agnen har ej broms) 

f- (OJ (OJ (OJ (Q) Uiiil ., Längd över buffertar 

" 

~ Vagnens golvyta 

~ lOXöl.@ m ~ Lastytans längd 

Il (Q) (Q) (Ö)@ röJ kil l Vagnens egenvikt (tara) 

RIV Vagnen fyller alla konstruktionsvillkor enligt 
internationella avtal om godsvagnssamtrafik 
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Exempel: 

Märkning 

~~~o~ 
[)r· r·· . :..J .... _;m 

_/ 

ett eller flera 
svarta streck 
(gult fålt) 

flex- 17 (röd farg på ljus botten 
-u-1 - l V eller gul fårg på mörk 

- ~l botten) 

nyare vagnar v' äldre vagnar 

• 
R 

l
,-, ,-, .-, 
• ,. ,, l 
l •••• l 
l •••• l 
l •••• l ' ,, ,, . ,_, ,_, ,__, 

m 

Märkningens innebörd 

Vagnens rymd. 

Framförande över växlingsvall förbjuden. 

Fordon med axelavstånd mellan innersta ax
larna överstigande 14,0 m. Fordon med denna 
märkning får endast på vissa villkor släppas 
över växlingsvalL 

Avstånd mellan ändaxlarna eller mellan boggi
centra. 

Privat vagnägare. 

Genomgångsledning för el-ström 
(ingen el-utrustning i vagnen). 

(exemplet visar 1500 V) 

Varning för spänningsförande ledning. 

Lastytans höjd över rök på obelastad contai
nervagn. 

Max knäckvinkel på fårjeramp, som vagnen 
kan passera. Anges ej vid knäckvinklar ~ 
3° 30'. 

Minsta radie på spårkurva, som vagnen kan 
passera. 
Anm. Beroende på axelavstånd och överhäng hos 
två intillgående vagnar kan det krävas att vagnarna 
kopplas isär eller kopplen slakas då vagnarna fram
fåres i kurvor med de minsta tillåtna radierna, som 
är angivna på vagnarnas datablad. 

Förbjudet att spika i väggar och golv. 

Vagn, som inte uppfyller alla föreskrifter för 
internationell trafik, men som tillåts att trafi
kera de angivna järnvägarna. 
På privatvagn skall stjärnan finnas om en eller 
flera järnvägar accepterar vagnen med kom
mersiella inskränkningar. Stjärnan har alltså 
ingen teknisk betydelse. 
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Internationell märkning för lösa vagndelar 
Antal och slag av lösa vagndelar anges på vagns 
långsidor. 

Exempel: För 12 lösa stolpar: 12 ~ 
A betyder lös vagndel 

Nr 
l 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

Il 
12 
13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 

l är numret får stolpe i fårteck
ningen nedan 
12 är stolparnas antal 

Lös vagndel 
Stolpe 
Löstagbar sidaläm på flakvagn 
Löstagbar gavelläm på flakvagn 
Löstagbar sidaväggslucka 
Löstagbar stolpe får 
förstängning a v last 
Kätting 
V ev till biltransportvagn 
Presenningsstöd 
Svängel (med stolpar) 
Mellangolv (får småboskap, 
fjäderfä o d) 
Underlag får mellangolv 
Bräda till mellangolv 
Insatsdörr med galler 
(för frukt, grönsaker o d) 
Förstängningsläm eller -dörr 
(för lös spannmål etc) 
Bur får fjäderfä eller småboskap 
Sittstång i vagn får fjäderfä 
Fodertråg 
Ställning för fodertråg 
Förstängningsbom eller 
skiljerem i hästvagn 
Skiljeläm eller löstagbar 
skyddsdyna i hästvagn 
Löstagbar bänk i hästvagn 
Grimma i hästvagn 
Fällstol i hästvagn 
Stångkoppel 
Golvtrall (a v stål, bräder 
eller ribbor) 

Den fullständiga benämningen på den lösa 
vagndelen kan vara utsatt. 

På SJ vagnar förekommer endast ett fåtal av här 
angivna beteckningar. 

Nr Lös vagndel 
26 Is behållare 
27 Förstängningsvägg för 

is behållare 
28 ställning får isbehållare 
29 Bock eller krokstång får 

upphängning av kött 
30 Löstagbar tvärbalk för 

djuplastningsvagn 
31 Löstagbar balk för djuplastning 
32 Förankringsbalk l till specialvagnar 33 Löst golvstycke 
34 Syre behållare 
35 Förstängningsklots 
36 Förstängningsstång l för flakvagnar, med eller utan klotsar avsedda får 
37 Förtöjningsrem transport av 
38 Liten balk får flyttbar bilar 

lastbrygga 
39 Löstagbar lastsadel får svängelvagn (får 

ångpannor o d) 
40 Reservhalvkoppling för värme 
41 Brandsläckare 
42 Förstängningsklots 

l 
får flakvagnar 

får motorfordon avsedda 
43 U ppkörningsramp, får transport 

överfart av bilar 
44 Räckdel (rak) 
45 Räckdel (böjd) 
46 Bromsspindel 
47 Metallvagga för plåtrullar 
48 Täckskiva för märkning 
49 Lastram för specialgods 



Vagnars utbytesbeteckningar l~ 

Vagnkategori ~ l Banegna l Privatvagnar l Uthyrda banegna vagnar 
(behandlas som privatvagnar) 

Spårvidd~ l fast fast kan ändras l fast kan ändras l fast kan ändras 

Andra siffran 
Första i numret~ lO l 2 l 3 4 l 5 6 
siffran i 
numret 

Vagnar som 
,_ 

EUR IF l IF IF l IF IF 
används IF 
gemensamt axlar --
av järn- med l l Tjänste- EUR IF l IF IF l IF IF 
vägarna bog- vagnar IF 

> - g1er 

~Vagnar som med 2 

[ 
RIV RIV 

l RIV 
RIV 

l RIV 
RIV 

l 

ej används enkel- C/1 
c.... 

gemensamt axlar ., 
av järn- med 3 RIV RIV RIV RIV 

0\ 
w RIV RIV 
0\ vägarna bog-

g1er 

Interna tio- Trafik en- Interna tio- Trafik en- Interna tio- Trafik en-
med Tjänste- nell trafik bart inom neH trafik bart inom nell trafik bart inom 
enkel- 4 vagnar enligt sär- Sverige· enligt sär- Sverige enligt sär- Sverige 
axlar skilda över- skilda över- skilda över-

> enskommel- enskommel- enskommel-- ser ser ser ~ 
-. Interna tio- Trafik en- Interna tio- Trafik en- Internatio- Trafik en-
~ 

med Tjänste- nell trafik bart inom nell trafik bart inom nell trafik bart inom 
boggier 8 vagnar enligt sär- Sverige enligt sär- Sverige enligt sär- Sverige 

skilda över- skilda över- skilda över-
enskommel- enskommel- enskommel-
ser ser ser 

EUR =vagnar, som omfattas av den europeiska vagngemenskapen 
IF = vagnar, som förvaltas av Interfrigo 
Internationell trafik enligt särskilda överenskommelser= överenskommelse mellan järnvägarna om märkning av vagnarna enligt RIV §34 
Vagnar med utbytesbeteckningarna 41-46 och 81-86 kan ha fast eller föränderlig spårvidd. Anm "Enkelaxlar" innebär att vagnen kan ha fler än två axlar, dock 
inte boggi. l~ 
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Nummerkoder för järnvägarna 
Förvaltningar 

Finska statsbanorna 
Sovjetunionens järnvägar 
Albaniens järnvägar 
Raab-Öden burg-Ebenfurter 
Budapest lokalbana 
Tyska riksbanan 
Polska statsbanorna 
Bulgariska statsbanorna 
Rumänska järnvägarna 
Tjeckoslovakiska järnvägarna 
Ungerska statsbanorna 
Schweiziska privatbanorna 
N ord-Milano-banorna 
Rjukanbanan 
Ahaus Altstätter järnväg 
Brittiska järnvägarna 
Nationella spanska järnvägsnätet 
Jugoslaviska järn vägarna 
Grekiska statsbanorna 
Sveriges statsbanor 
Turkiska statsbanorna 
Norges statsbanor 
Tyska förbundsbanan 
Österrikiska förbunds banorna 
Luxemburgska statsbanorna 
Italienska statsbanorna 
N ederländska statsbanorna 
Schweiziska förbunds banorna 
Danska statsbanorna 
Franska statsbanorna 
Belgiska statsbanorna 
Portugisiska järnvägarna 
Irans järnvägar 
Syriens järnvägar 
Iraks järnvägar 

Signatur 

VR 
SZD 
HSH 
GySEV 
BHEV 
DR 
PKP 
BDZ 
CFR 
CSD 
MAY 
SP 
FNME 
RjB 
AAE 
BR 
REN FE 
JZ 
CH 
SJ 
TCDD 
NSB 
DB 
ÖBB 
CFL 
FS 
NS 
SBB/CFF 
DSB 
SNCF 
SNCB 
CP 
RAI 
CFS 
IRR 

Kod 
nr 

10 
20 
41 
43 
44 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
62 
64 
65 
68 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
94 
96 
97 
99 
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Anm Svensk enskild järnvägs normalspårsvagnar, som trafikerar SJ har nummerkod 7 4 med signatur SJ. Ägan
de järnvägs signatur anges på vagnen, dock ej tillsammans med den internationella märkningen. 
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Litteranummer och littera 
I följande uppställning kan man med hjälp av litteranumret utläsa vagnens littera. 
Litteranumret = siffrorna 5-8 i det tolvsiffriga vagnsnumret. 

150 o Gbs 397 l Rmmns 615 4 Fbi-u 
150 l Gbs 402 8 Lp 633 5 Fkkpp 
150 2 Gbs 402 9 Lp 633 5 Fkkpp-x 
150 2 G b s-t 404 7 L hm 655 o Fal 
150 3 Gbs 410 o L s 662 5 Fao os 
150 3 G b s-t 410 3 Lm s 662 5 Faoos-t 
150 3 G b s-u 411 o Lbms 662 5 Faoos-tx 
150 4 Gbs 411 3 Lbs 662 5 Faoos-x 
150 4 G b s-t 411 8 Ljlps 708 o Z e 
150 4 G b s-u 412 8 Lp s 720 2 Zkk 
225 o Hbis 412 9 L n ps 724 o Zekk 
225 l Hbis 417 l Lhms 741 5 Zgkks 
225 2 Hbis 424 2 Lalmmp 786 5 Zacs 
225 3 Hbis 424 2 Lalmmp-w 787 5 Zaces 
226 9 Hbbis 424 3 Lamm p 788 o Zaes 
228 2 Hbbikks 440 4 Lgjs 807 o I cp s 
228 2 Hbbikks-t 440 4 Lgjs-w 820 o Ibblps 
230 7 Hi os-u 440 5 Lgjs-w 820 o Ibblps-t 
230 8 Hin os 442 5 Lgs 825 6 Ibblps-t 
237 2 Hbikks-u 442 6 Lgs 825 6 Ibblps-tv 
237 3 Hbikks 442 6 Lgs-w 825 6 Ibblps-v 
237 3 Hbikks-t 442 6 Lgs-x 827 2 Ibbghps 
237 3 Hbikks-tv 443 l Lgjns-w 840 5 I cp s 
237 4 Hbikks-tv 444 2 Lgjm 900 o u 
237 8 Hbikks 451 2 Sdgmns 900 3 Uckk 
237 8 Hbikks-t 451 3 Sdggns 900 5 U c 
237 8 Hbikks-v 454 o Sgs 902 9 Udg 
245 7 Hbbillns 454 o Sgs-t 903 9 Ugkkpp 
246 9 Hbbins 458 l Sgjnqss-w 904 l Upp 
247 8 Hbins-u 461 2 Sc 910 4 Ucs 
287 l Habbinqss 470 o Ss 915 2 Ukks 
333 o Kb s 470 6 Smms 921 o U ad 
333 l Kb s 471 4 Sdms 921 l U ad p 
335 2 Kb ps 471 5 Sds 929 o Uai 
335 3 Kb ps 471 9 Sps 930 5 Uacs 
335 4 Kb ps 473 3 Slmmps 931 o Uads 
343 7 Kim ps 473 4 Slmmnps 933 l Uaoos 
370 o Os 476 3 Shs 935 2 Uakks 
370 l Os 482 8 Sap 990 l U i 
370 2 Os 483 l Sam p 991 l Uikks 
370 3 Os 483 l Sam p-v 991 l Uikks-w 
370 6 Os 483 l Samp-x 991 7 Uaikk 
370 7 Os 500 o E 991 7 Uaikk-v 
370 8 Os 510 o El 992 4 Uaikks 
371 l Oms 513 3 E los 993 o Uaai 
371 2 Oms 557 6 Ekklos 993 o Uaai-t 
371 3 Oms 561 3 Tkkl-u 993 5 Uaais 
371 4 Oms 561 3 Tkkl-uv 993 5 Uaais-u 
371 5 Oms 566 6 Tals 995 o Uaai-ux 
371 6 Oms 571 5 T bis 995 o Uaai-x 
371 7 Oms 601 8 F b 995 2 Uaai-y 
390 o Rs-w 601 8 Fb-u 995 8 Uaai-z 
390 o R s 601 8 Fb-uv 
390 l R s 601 8 Fb-v 
393 6 Res 601 8 Fb-x 



SJ SJF 636.1 

Bestämmande av självkontrollsiffra 
för nummer på godsvagnar 
Självkontrollsiffran kan bestämmas på fåljande sätt: 
Utgå från vagnens totala nummer t ex en Kbps
vagn 21-74-335 3 998. 

Vagnnumret multipliceras från höger räknat 
med 2-1-2-1 osv. 

Man räknar ut summan av produkterna, varvid 
ett 2-siffrigt tal skall betraktas som 2 ensiffriga 
tal. Man an vänder sista siffran i denna summa 
och skillnaden mellan l O och denna siffra är 
den sökta självkontrollsiffran. 

Om sista siffran i summan är O är självkontroll
siffran också O. 

Exempel: 

21 7 4 3 3 5 3 9 9 8 
21 2 l 2 l 2 l 2 l 2 
41 14 4 6 3 10 3 18 9 16 

Multiplicera de under 
varandra stående siffrorna 

Addera produkterna 

4+ l+ l +4+4+6+ 3+ l +0+ 3+ l +8+9+ l +6 = 52 

Siffran 2 skall användas dvs 10-2=8, som är 
själv kontrollsiffran. 
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Internationell litterering av godsvagnar 
Litteror (bokstavsbeteckningar) för godsvagnar 
Definition (begreppsbestämning) av huvudlitterar 
och underlitteror, enl UIC 438-2, bilaga 2 

1 - Viktiga anmärkningar 
I de följande uppställningarna över de olika 
vagntyperna 

- hänför sig uppgifterna i meter (m) till gods
vagnarnas lastytelängd (lu) 

- motsvarar uppgifterna i ton (t) den högsta 
lastgräns (tu), som är angiven för den aktuel
la vagnen och som är fastlagd enligt UIC 
norm 700. 

2 - Underlitterar, 
som är internationellt gällande 
för alla huvudlitterar 

q = genomgångsledning för l 
el-ström . får alla 

qq = genomgångsledning och strömarter 
apparat för elström 

s = godkänd (lämplig) för s-trafik (l) 
ss = godkänd (lämplig) för SS-trafik (l) 

3 - Nationella underlitterar 
t, u, v' w' x, y' z 

(l) Enligt UIC norm 432. 
Anm. Detta avsnitt, omfattande sidorna 158-173 överens

stämmer med sidorna 15-32 i "Anlage 2" till UIC 
norm 438-2 utgåva V (den tyska utgåvan). 

SJ 
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SJF 636.1 

Huvudlittera: E 
Öppna vagnar {lådvagnar) 

i standardutförande, sido- och gaveltippbar, med plant golv 

med 2 axlar: 
med 4 axlar: 
med 6 axlar eller fler: 

med 4 axlar. 
med 6 axlar eller fler. 

lu ~ 7,70 m; 25t ~ tu ~ 30t 
lu ~ 12m; 50t ~ tu ~ 60t 
l u ~ 12 m; 60t ~ tu ~ 7 5t 

med tömningsluckor i vagnsgolvet (l) 
med 2 axlar: tu < 20t; med 4 axlar: tu < 40t; 
med 6 axlar eller fler: tu < 50t. 
med 2 axlar: 20t ~ tu < 25t; med 4 axlar: 40t ~ tu < 50t; 
med 6 axlar eller fler: 50t ~ tu < 60t. 
ej tippbar över sida. 
med 2 axlar: l u < 7, 70 m; med 4 axlar eller fler: l u < 12 m. 
med 2 axlar: tu > 30t; med 4 axlar: tu > 60t; 
med 6 axlar eller fler: tu > 7 5t. 
ej tippbar över gavel. 
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(l) Detta gäller bara för öppna vagnar med plant golv, som är försedda med en anordning, 
genom vilken vagnarna kan insättas antingen som godsvagnar i grundutforande med plant 
golv eller for tyngdkraftstömning av vissa godsslag genom manövrering av tömningsluckorna 
i golvet. 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m), tu högsta lastgräns i ton (t), 
> större än, < = mindre än, ~ = större eller lika med, ~ mindre eller lika med. 
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SJF 636.1 

Huvudlittera: F 
Öppna vagnar 

i specialutförande 
med 2 axlar: 
med 3 axlar: 
med 4 axlar: 
med 6 axlar eller fler: 

med 4 axlar. 
med 6 axlar eller fler. 

25t ~ tu ~ 30t 
25t ~ tu ~ 40t 
50t ~ tu ~ 60t 
60t ~ tu ~ 75t 

vagnar med stor rymd och enkelaxlar (rymd > 45 m3
). 

med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfri sida, högt placerad 
öppning. (l) 
med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfri sida, lågt placerad 
öppning. (l) 
lämplig för trafik med Storbritannien. 
med 2 eller 3 axlar: tu < 20t; med 4 axlar: tu < 40t; 
med 6 axlar eller fler: tu < 50t. 
med 2 eller 3 axlar: 20t ~ tu < 25t; med 4 axlar: 40t ~ tu < 50t; 
med 6 axlar eller fler: 50t ~ tu < 60t. 
med tyngdkraftslossning, störtlossning samtidigt på båda sidor, 
högt placerad öppning. (l) 
med tyngdkraftslossning, störtlossning samtidigt på båda sidor, 
lågt placerad öppning. (l) 
med 2 axlar: tu > 30t; med 3 axlar: tu > 40t; 
med 4 axlar: tu > 60t; med 6 axlar eller fler: tu > 7 5t. 
med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt, högt placerad 
öppning. (l) 
med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt, lågt placerad 
öppning. (l) 
med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt, högt placerad 
öppning. (l) 
med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt, lågt placerad 
öppning. (l) 

(l) Vagnarna, med tyngdkraftslossning av huvudlittera F, är öppna vagnar (utan tak), som inte 
har plant golv och inte är tippbara över sida eller gavel. 

Dessa vagnars tömningssätt är bestämt genom en kombination av följande data: 

Utförande på tömningsöppningarna: 

SJ 

- i vagnmitt: Öppningar ovanför spårmitt. 
- tvåsidiga: Öppningar på båda sidor av spåret utanför rälerna (för dessa vagnar är tömningssättet: 

.. båda sidor samtidigt, om det för fullständig tömning av vagnen erfordras manövrering av 
öppningarna på båda sidor . 

. . ena sidan var för sig, om fullständig tömning av vagnen genom manövrering av öppningarna 
på ena sidan är möjlig.) 

- högt placerad: Den undre kanten av tömningsöppningen (utan hänsyn till de rörliga anord
ningar, som kan förlänga denna tömningsöppning) ligger minst O, 700 m över rälens övre kant 
och möjliggör användning av bandtransportör för mottagning av godset. 

- lågt placerad: Läget av undre kanten av tömningsöppningen möjliggör inte användning av band-
transportör för mottagning av godset. 

Tömningsprestation: 
- störtlossning: Öppningarna kan stängas först efter fullständig tömning. 
- reglerbar tömning: Tömningen kan när som helst regleras eller avbrytas. 

Teckenförklaringar: lu lastytelängd i meter (m), tu = högsta lastgräns i ton (t), 
> = större än, < = mindre än, ~ = större eller lika med, ~ = mindre eller lika med. 
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SJF 636.1 

Huvudlittera: G 
Slutna vagnar 

i standardutförande med minst 8 ventilationsöppningar 

med 2 axlar: 
med 4 axlar: 
med 6 axlar eller fler: 

med 4 axlar. 
med 6 axlar eller fler. 

9 m ~ lu < 12 m; 25t ~ tu ~ 30t 
15m~ lu <18m; 50t ~tu~ 60t 
15 m ~ l u < 18 m; 60t ~ tu ~ 7 5t 

{ 
2-axlig: lu ~ 12m och rymd ~ 70m3 

stor lastvolym med 4 axlar eller fler : lu ~ 18 m 
för spannmål. 
för fårska grönsaker. (l) 
med 2 axlar: tu < 20t; 
med 4 axlar: tu < 40t; 
med 6 axlar eller fler: tu < 50t. 
med 2 axlar: 20t ~ tu < 25t; 
med 4 axlar: 40t ~ tu < 50t; 
med 6 axlar eller fler: 50t ~ tu < 60t. 
med mindre än 8 ventilationsöppningar. 
med 2 axlar: lu < 9 m; 
med 4 axlar eller fler: lu < 15 m. 
med 2 axlar: tu > 30t; 
med 4 axlar: tu > 60t; 
med 6 axlar eller fler: tu > 7 5t. 
med 2 axlar: lu < 12 m och rymd ~ 70m3

. 
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(l) Begreppet "för fårska grönsaker" gäller bara för de godsvagnar som har extra ventilationsöpp
ningar i golvhöjd. 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m), tu = högsta lastgräns i ton (t), 
> = större än, < = mindre än, ~ större eller lika med, ~ = mindre eller lika med. 
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SJF 636.1 

Huvudlittera: H 
Slutna vagnar 

i specialutförande 

med 2 axlar: 
med 4 axlar: 
med 6 axlar eller fler: 

med 4 axlar 
med 6 axlar eller fler 

9 m ~ lu < 12 m; 25t ~ tu ~ 28t 
15 m ~ lu < 18 m; 50t ~ tu ~ 60t 
15 m ~ l u < 18 m; 60t ~ tu ~ 7 5t 

med 2 axlar: 12m ~ lu < 14m och rymd ~ 70m3 (l) 
med 4 axlar eller fler: 18 m ~ lu < 22 m 
med 2 axlar: lu ~ 14m 
med 4 axlar eller fler: lu ~ 22 m 
med gaveldörrar 
med gaveldärrar och inredning för biltransport 
med bottenluckor 
med 2 lastplan 
med 3 lastplan eller fler 
lämpad för trafik med Storbritannien (l) 
för spannmål 
för fårska grönsaker (2) 
med öppningsbara sidaväggar 
med 2 axlar: tu < 20t 
med 4 axlar: tu < 40t 
med 6 axlar eller fler: tu < 50t 
med 2 axlar: 20t ~ tu < 25t 
med 4 axlar: 40t ~ tu < 50t 
med 6 axlar eller fler: 50t ~ tu < 60t 
med förskjutbara lastavskiljande väggar (3) 
med förreglingsbara, förskjutbara lastavskiljande väggar (3) 
med 2 axlar: lu < 9 m 
med 4 axlar eller fler: lu < 15 m 
med 2 axlar: tu > 28t 
med 4 axlar: tu > 60t 
med 6 axlar eller fler: tu > 7 5t 
med 2 axlar: lu < 12 m och rymd ~ 70 m3 

(l) 2-axliga vagnar, som har underlittera "f'' kan ha mindre rymd än 70m3
. 

(2) Begreppet "för fårska grönsaker" gäller bara för vagnar, som har extra ventilationsöppningar 
i golvhöjd. 

(3) I P-vagnar kan de förskjutbara lastavskiljande väggarna tillfälligt demonteras. 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m), tu = högsta lastgräns i ton (t), 
> = större än, < = mindre än, ~ = större eller lika med, ~ = mindre eller lika med. 

SJ 
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SJF 636.1 

Huvudlittera: l 
Vagnar med isolering mot kyla eller värme 

Kylvagnar med termisk isolering klass IN, med luftcirkulation 
medelst luftcirkulatorer, med golvtrallar och isbehållare (med 3,5 m3 

rymd eller mer) 
med 2 axlar: 19 m2 ~ lastyta < 22 m2

; 15t ~ tu ~ 25t 
med 4 axlar: lastyta ~ 39 m2

; 30t ~ tu ~ 40t 

med 4 axlar 
med stor lastyta, med 2 axlar: 22 m2 ~ lastyta ~ 27 m2 

med mycket stor lastyta, med 2 axlar: lastyta > 27 m2 

med köttkrokar 
får fisk 
med elektrisk ventilation 
lämplig för trafik med Storbritannien 
maskinkyld vagn (l), (2) 
vagn, kylning med kondenserad gas (l) 
med termisk isolering klass IR 
vagn, med kylmaskiner i teknisk följevagn (l), (2), ( 4) 
teknisk följevagn (l), ( 4) 
med 2 axlar: tu < 15t 
med 4 axlar: tu < 30t 
vagn utan is behållare (l), (3) 
med 2 axlar: lastyta < l 9 m 2 

med 4 axlar: lastyta < 39 m2 

med 2 axlar: tu > 25t 
med 4 axlar: tu > 40t 
med isbehållare, vars rymd är mindre än 3,5 m3 (3) 
utan golvtrallar 
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(l) Underlitteran "l" används inte för vagnar, som har underlitterarna "g", "gg", "i" eller "ii". 
(2) Vagnar som samtidigt har underlitterarna "g" och "i" kan framfåras som enstaka kylvagn i 

tåg eller i ett "kyltåg". 
(3) Underlitteran "o" används inte får vagnar, som har underlitteran "l". 
( 4) Begreppet "teknisk fåljevagn" hänfår sig samtidigt till maskin vagn, verkstadsvagn (båda med 

eller utan sovvagn) liksom även till vagn med sovutrymme. 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m), tu högsta lastgräns i ton (t), 
> = större än, < = mindre än, ~ = större eller lika med, ~ = mindre eller lika med. 
Anm. En kylvagns lastyta bestäms alltid med hänsyn till f6rekomst av isbehållare. 
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SJF 636.1 

Huvudlittera: K 
2-axliga flakvagnar 

i standardutförande med fållbara sidalämmar och korta stolpar 

lu ~ 12 m; 25t ;;;; tu ;;;; 30t 

b med långa stolpar 
g anordnad för transport av containrar (l), (2) 
1 med förskjutbart kapell och fasta gavelväggar 
J med stötdämparanordning (stötskydd) 
k tu < 20t 
kk 20t ;;;; tu < 25t 
l utan stolpar 
m 9 m ;;;; lu < 12m 
mm lu < 9 m 
n tu> 30t 
o med fasta sidor (väggar) 
p utan sidalämmar 
pp med borttagbara sidalämmar 

(l) med undantag för hjulförsedda godsbehållare enligt UIC norm 590. 
(2) Användandet av underlitteran "g" i förbindning med huvudlitteran "K" är bara möjligt för 

vagnar i standardutförande, som endast har en extra utrustning för transport av containrar. 
Vagnar, som uteslutande är anordnade för transport av containrar, måste ha huvudlitteran 
"L". 

(3) underlitteran "p" används inte för vagnar, som har underlitteran "i". 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m), tu= högsta lastgräns i ton (t), 
> = större än, < = mindre än, ~ = större eller lika med, ;;;; = mindre eller lika med. 

SJ 
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SJF 636.1 

Huvudlittera: L 
Flakvagnar med enkelaxlar 

i specialutförande 

med 2 axlar: lu ~ 12 m; 25t ~ tu ~ 30t 
med 3 axlar: lu ~ 22 m; 25t ~ tu ~ 40t 
med 4 axlar eller fler: lu ~ 22 m; 50t ~ tu ~ 60t 

med 3 axlar 
med 4 axlar eller fler 
får pa-behållare (s k storbehållare) (1), (2) 
med svängel (2) 
med ett lastplan, för transport av bilar (2) 
med flera lastplan, för transport av bilar (2) 
lämplig för trafik med Storbritannien 
anordnad för transport av containrar (2), (3) 
får transport av liggande plåtrullar (2), ( 4) 
får transport av stående plåtrullar (2), ( 4) 
med förskjutbart kapell/huv och fasta gavelväggar (2) 
med stötdämparanordning (stötskydd) 
med 2 eller 3 axlar: tu < 20t 
med 4 axlar eller fler: tu < 40t 
med 2 eller 3 axlar: 20t ~ tu < 25t 
med 4 axlar eller fler: 40t ~ tu < 50t 
utan stolpar (2) 
med 2 axlar: 9 m ~ lu < 12m 
med 3 axlar eller fler: 18 m ~ lu < 22 m 
med 2 axlar: lu < 9 m 
med 3 axlar eller fler: lu < 18 m 
med 2 axlar: tu > 30t 
med 3 axlar: tu > 40t 
med 4 axlar: tu > 60t 
utan sidolämmar (2) 

(l) för hjulfårsedda godsbehållare enligt UIC norm 590. 
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(2) för godsvagnar, som har underlitterarna "b", "c", "d", "e", "g", "h" "hh" eller "i", kan 
underlitterarna "l" och "p" frivilligt användas. Därvid måste vagnens litteranummer mot
svara vagnens litterabeteckning. 

(3) vagnar, som uteslutande används för transport av containrar. 
( 4) vagnar, som uteslutande används för transport av plåtrullar. 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m), tu = högsta lastgräns i ton (t), 
> = större än, < = mindre än, ~ = större eller lika med, ~ = mindre eller lika med. 
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SJF 636.1 

Huvudlittera: O 
Kombinerad öppen vagn/flakvagn 

i standardutförande, med 2 eller 3 axlar med stolpar och fållbara 
lämmar 
med 2 axlar: lu ~ 12 m; 25t ~ tu ~ 30t 
med 3 axlar: lu ~ 12 m; 25t ~ tu ~ 40t 

med 3 axlar. 
lämplig för trafik med Storbritannien. 
tu < 20t 
20t ~ tu< 25t 
utan stolpar 
9 m~ lu < 12m 
lu < 9 m 
med 2 axlar: tu > 30t 
med 3 axlar: tu > 40t 

Teckenförklaringar: lu lastytelängd i meter (m), tu = högsta lastgräns i ton (t), 
> = större än, < = mindre än, ~ = större eller lika med, ~ = mindre eller lika med. 

SJ 



SJ 

Vagnens 
grund
utförande 

Under-
littera 

b 
e 
g 
h 
h h 
l 

J 
k 
k k 
l 
m 
mm 
n 
o 
00 
p 
p p 

SJF 636.1 

Huvudlittera: R 
Flakvagnar med boggier 

i standardutförande, med stolpar och fållbara gavellämmar 

18 m ~ lu < 22 m; 50t ~ tu ~ 60t 

lu ~22m 
med fållbara sidalämmar 
anordnad för transport av containrar (l), (2) 
för transport av liggande plåtrullar (3) 
för transport av stående plåtrullar (3) 
med förskjutbart kapell/huv och fasta gavelväggar (4) 
med stötdämparanordning (stötskydd) 
tu < 40t 
40t ~ tu < 50t 
utan stolpar 
15m~ lu < 18m 
lu < 15m 
tu> 60t 
med fasta gavelväggar med höjden < 2 m 
med fasta gavelväggar med höjden ~ 2m (4) 
utan gavlar ( 4) 
med borttagbara sidalämmar 

(l) med undantag för hjulförsedda godsbehållare enligt UIC norm 590. 
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(2) Användandet av underlitteran "g" i förbindning med huvudlitteran "R" är bara möjligt för 
vagnar i standardutförande, som endast har en extra anordning för transport av containrar. 
Vagnar som uteslutande är anordnade för transport av containrar måste ha huvudlitteran 
"S". 

(3) Användandet av underlitterarna "h" och "hh" i förbindning med huvudlitteran "R" är bara 
möjligt för vagnar i standardutförande, som endast har en extra utrustning för transport av 
plåtrullar. Vagnar, som uteslutande är anordnade för transport av plåtrullar, måste ha huvud
litteran "S". 

(4) Underlitterarna "oo" och/eller "p" används inte på vagnar, som har underlitteran "i". 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m), tu = högsta lastgräns i ton (t), 
> = större än, < = mindre än, ~ = större eller lika med, ~ = mindre eller lika med. 
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SJF 636.1 

Huvudlittera: S 
Flakvagnar med boggier 

i specialutförande 

med 4 axlar: lu ~ 18 m; 50t ~ tu ~ 60t 
med 6 axlar eller fler: l u ~ 22 m; 60t ~ tu ~ 7 5t 

med 6 axlar (två 3-axliga boggier) 
med 8 axlar eller fler 
för pa-behållare (s k storbehållare) (l), (2) 
med svängel (2) 
anordnad för transport av landsvägsfordon, utan övre lastplan (2), ( 4) 
med lastplan, för transport av personbilar (2) 
lämplig för trafik med Storbritannien 
anordnad för transport av containrar med en totallängd av ~ 60 fot 
(18m). (2), (3), (4) 
anordnad för transport av containrar med en totallängd av > 60 fot 
( 18 m). (2), (3), ( 4) 
för transport av liggande plåtrullar (2), (5) 
för transport av stående plåtrullar (2), (5) 
med förskjutbart kapell och fasta gavelväggar (2) 
med stötdämparanordning (stötskydd) 
med 4 axlar: tu < 40t 
med 6 axlar eller fler: tu < 50t 
med 4 axlar: 40t ~ tu < 50t 
med 6 axlar eller fler: 50t ~ tu < 60t 
utan stolpar (2) 
med 4 axlar: 15 m ~ lu < 18 m 
med 6 axlar eller fler: 18 m ~ lu < 22 m 
med 4 axlar: lu < 15m 
med 6 axlar eller fler: lu < 18 m 
med 4 axlar: tu > 60t 
med 6 axlar eller fler: tu > 75t 
ledad vagn med tre 2-axliga boggier 
utan sidolämmar (2) 

(l) för hjulförsedda godsbehållare enligt UIC norm 590. 
(2) för godsvagnar som har underlitterarna "b" "c" "d" "e" "g" "gg" "h" "hh" eller "i" kan 

' ' ' ' ' ' ' ' underlitterarna "l" och "p" frivilligt användas. Därvid måste vagnens litteranummer mot-
svara vagnens litterabeteckning. 

(3) vagnar, som uteslutande används för transport av containrar eller som är avsedda för trans
port av växelflak enligt bestämmelserna i UIC norm 592-4. 

( 4) vagnar, som kan transportera såväl containrar och växelflak som fordon, erhåller samtidigt 
underlitteran "g" respektive "gg" och underlitteran "d". 

(5) vagnar, som uteslutande är avsedda för transport av plåtrullar. 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m), tu högsta lastgräns i ton (t), 
> = större än, < mindre än, ~ = större eller lika med, ~ = mindre eller lika med. 
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SJF 636.1 

Huvudlittera: T 
Vagnar med öppningsbart tak 

med 2 axlar: 
med 4 axlar: 
med 6 axlar eller fler: 

med 4 axlar. 
med 6 axlar eller fler 

9 m ~ lu < 12 m; 25t ~ tu ~ 30t 
15 m ~ lu < 18m; sot ~ tu ~ 60t 
15m ~ lu < 18m; 60t ~tu~ 75t 

stor lastvolym med 2 axlar: l u ~ 12 m (l), (2) 
med 4 axlar eller fler: l u ~ 18 m (l), (2) 
med gaveldörrar 
med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfritt tvåsidig, högt placerad 
tömningsöppning (l), (2), (3) 
med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfritt tvåsidig, lågt placerad 
tömningsöppning (l), (2), (3) 
med dörröppningshöjd över l ,90 m (l) 
lämplig för trafik med Storbritannien 
för spannmål 
för transport av liggande plåtrullar 
för transport av stående plåtrullar 
med öppningsbara si do väggar (l) 
med stötdämparanordning (stötskydd) 
med 2 axlar: tu < 20t 
med 4 axlar: tu < 40t 
med 6 axlar eller fler: tu < SOt 
med 2 axlar: 20t ~ tu < 25t 
med 4 axlar: 40t ~ tu < SOt 
med 6 axlar eller fler: 50t ~ tu < 60t 
med tyngdkraftslossning, störtlossning, samtidigt tvåsidig, högt 
placerad tömningsöppning (l), (2), (3) 
med tyngdkraftslossning, störtlossning, samtidigt tvåsidig, lågt 
placerad tömningsöppning (l), (2), (3) 
med 2 axlar: lu < 9 m 
med 4 axlar eller fler: lu < 15 m (2) 
med 2 axlar: tu > 30t 
med 4 axlar: tu > 40t 
med 6 axlar eller fler: tu > 7 5t 
med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt, högt placerad 
tömningsöppning (l), (2), (3) 
med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt, lågt placerad 
tömningsöppning (1), (2), (3) 
med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt, högt placerad 
tömningsöppning (l), (2), (3) 
med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt, lågt placerad 
tömningsöppning (l), (2), (3) 

Fotnoter se nästa sida 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m), tu = högsta lastgräns i ton (t), 
> = större än, < = mindre än, ~ = större eller lika med, ~ = mindre eller lika med. 
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Huvudlittera: T (forts) 
Vagnar med öppningsbart tak 

(l) underlitteran "e" är frivillig får de vagnar, som har underlitteran "b" och används inte på 
vagnar, som har underlitterarna "d", "dd", "i", "l", "Il", "o", "oo", "p" eller "pp". 

(2) underlitteran "b" och "m" används inte på vagnar, som har underlitterarna "d", "dd", "l", 
"Il", "o", "oo", "p" eller "pp". 

(3) vagnar med tyngdkraftslossning med huvudlittera "T" har ett öppningsbart tak med en tak
öppningslängd lika med vagnkorgens längd. Dessa vagnar har inget plant golv och är inte 
tippbara varken över sida eller gavel. 
Dessa vagnars tömningssätt är bestämt genom en kombination av följande data: 

U fårande på tömningsöppningarna: 
- i vagnmitt Öppningar ovanfår spårmitt. 
- tvåsidiga: Öppningar på båda sidor av spåret utanför rälerna. (för dessa vagnar är 

tömningssättet 
båda sidorna samtidigt, om det för fullständig tömning av vagnen erfordras 
manövrering av öppningarna på båda sidor. 
ena sidan var får sig, om fullständig tömning av vagnen genom manövrering av 
öppningarna på den ena sidan är möjlig.) 

- högt placerad: Den undre kanten av tömningsöppningen (utan hänsyn till de rörliga anord
ningar, som kan förlänga denna tömningsöppning) ligger minst 0,700 m över rälens övre 
kant och möjliggör användning av bandtransportör får mottagning av godset. 

- lågt placerad: Läget av undre kanten av tömningsöppningen möjliggör inte användning av 
bandtransportör för mottagning av godset. 

Tömningsprestation: 
- störtlossning: Öppningarna kan stängas forst efter fullständig tömning. 
- reglerbar tömning: Tömningen kan när som helst regleras eller avbrytas. 

SJ 
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SJF 636.1 

Huvudlittera: U 
Specialvagnar 

som inte innefattas i huvudlitterarna F, H, L, S eller Z 
med 2 axlar: 25t ~ tu ~ 30t 
med 3 axlar: 25t ~ tu ~ 40t 
med 4 axlar: 50t ~ tu ~ 60t 
med 6 axlar eller fler: 60t ~ tu ~ 7 St 

med 4 axlar. 
med 6 axlar eller fler 
med tömning under tryck 
med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfritt tvåsidig, högt placerad 
tömningsöppning (2) 
med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfritt tvåsidig, lågt placerad 
tömningsöppning (2) 
lämplig för trafik med Storbritannien 
för spannmål 
anordnad för transport av föremål, som skulle överskrida lastprofilen, 
om dessa lastades på standardvagn (l), (3) 
med 2 eller 3 axlar: tu < 20t 
med 4 axlar: tu < 40t 
med 6 axlar eller fler: tu < sot 
med 2 eller 3 axlar: 20t ~ tu < 25t 
med 4 axlar: 40t ~ tu < 50t 
med 6 axlar eller fler: 50t ~ tu < 60t 
med tyngdkraftslossning, störtlossning, samtidigt tvåsidig, högt 
placerad tömningsöppning (2) 
med tyngdkraftslossning, störtlossning, samtidigt tvåsidig, lågt 
placerad tömningsöppning (2) 
med 2 axlar: tu > 30t 
med 3 axlar: tu > 40t 
med 4 axlar: tu > 60t 
med 6 axlar eller fler: tu > 7 St (3) 
med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt, högt placerad 
tömningsöppning (2) 
med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt, lågt placerad 
tömningsöppning (2) 
med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt, högt placerad 
tömningsöppning (2) 
med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt, lågt placerad 
tömningsöppning (2) 

Fotnoter se nästa sida 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m), tu= högsta lastgräns i ton (t), 
> = större än, < = mindre än, ~ större eller lika med, ~ = mindre eller lika med. 
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Huvudlittera: U (forts) 
Specialvagnar 

(l) Särskilt: 
- djuplastningsvagnar. 
- vagnar med djuplastning mellan långbalkarna. 
- vagnar ständigt utrustade med diagonalbock. 

(2) Vagnar med tyngdkraftslossning med huvudlittera "U" är slutna vagnar vars lastning kan ske 
genom en eller flera lastöppningar placerade på vagnkorgens överdel och vars totala öppning 
är mindre än korgens längd. Dessa vagnar har inte plant golv och är inte tippbara varken över 
sida eller gavel. 
Dessa vagnars tömningssätt är bestämt genom en kombination av följande data: 

U fårande på tömningsöppningarna: 
- i vagnmitt: Öppningar ovanfår spårmitt. 
- tvåsidiga: Öppningar på båda sidor av spåret utanför rälerna. (för dessa vagnar är 

tömningssättet: 
båda sidorna samtidigt, om det får fullständig tömning av vagnen erfordras 
manövrering av öppningarna på båda sidor. 
ena sidan var får sig, om fullständig tömning av vagnen genom manövrering av 
öppningarna på den ena sidan är möjlig.) 

- högt placerad: Den undre kanten av tömningsöppningen (utan hänsyn till de rörliga anord
ningar, som kan förlänga denna tömningsöppning) ligger minst 0,700 m över rälens övre 
kant och möjliggör användning av bandtransportör får mottagning av godset. 

- lågt placerad: Läget av undre kanten av tömningsöppningen möjliggör inte användning av 
bandtransportör får mottagning av godset. 

Tömningsprestation: 
- störtlossning: Öppningarna kan stängas först efter fullständig tömning. 
- reglerbar tömning: Tömningen kan när som helst regleras eller avbrytas. 

(3) U nderlitteran "n" används inte på vagnar, som har underEtteran "i". 
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SJF 636.1 

Huvudlittera: Z 
Cisternvagnar 

med cistern av metall, för transport av flytande och gasformiga 
produkter 
med 2 axlar: 
med 3 axlar: 
med 4 axlar: 
med 6 axlar eller fler: 

med 4 axlar. 
med 6 axlar eller fler. 

25t ;;;; tu ;;;; 30t 
25t ;;;; tu ;;;; 40t 
50t ;;;; tu ;;;; 60t 
60t ;;;; tu ;;;; 75t 

med tömning under tryck (l) 
med uppvärmningsanordning 
lämplig för trafik med Storbritannien. 
får transport av komprimerade, kondenserade eller under tryck 
lösta gaser (l) 
med icke-metallisk cistern 
med stötdämparanordning (stötskydd) 
med 2 eller 3 axlar: tu < 20t 
med 4 axlar: tu < 40t 
med 6 axlar eller fler: tu < 50t. 
med 2 eller 3 axlar: 20t ;;;; tu < 25t 
med 4 axlar: 40t ;;;; tu < 50t 
med 6 axlar eller fler: 50t ;;;; tu < 60t. 
med 2 axlar: tu > 30t 
med 3 axlar: tu > 40t 
med 4 axlar: tu > 60t 
med 6 axlar eller fler: tu > 7 5t 

(l) Underlitteran "c" används inte på vagnar, som har underlitteran "g". 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m), tu= högsta lastgräns i ton (t), 
> = större än, < = mindre än, ~ = större eller lika med, ;;;; = mindre eller lika med. 
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Nationella underlitterar 
gällande för SJ godsvagnar (i denna samling benämnda svensk underlittera) 

Enligt UIC norm 438-2 finns följande underlitterar reserverade för nationellt bruk: 
t, u, v, w, x, y, z 

Nationell 
underlitt. 

-t 

-u 

-ux 

-v 

-w 

-x 

-y 

-z 

Huvud
litt. 

F 
G, H*, I 
u 
s 
F, H, T 
G 
u 
u 
F 
H 
I 
s 
T 
u 
L 
u 

F 
L 
s 
u 
u 
u 

Beteckningar för SJ vagnar 

Isolerad korg 
Lastavskiljande väggar 
Lastar mindre än 80 t 
Fasta tappar för 3 st 6 m ISO-containrar 
Stor konstruktionsprofil (A). Får ej lämna Sverige 
Genomgångsledning för el-ström, max 1500V och 162/3 Hz 
Lastar max l 02 t 

Två 5-axliga boggier 

Lossningsås och vagndragarmedbringare 
Volym l 05 m3 (med lastavskiljande väggar l 00 m 3

) 

Stor volym 
Nedsänkt mittparti 
El uppvärmning 
För lastning av smalspåriga järnvägsfordon 

stötskyddande ramverk för last och container 
Axelavstånd l O m 

Stor konstruktionsprofil, överskrider SJ lastprofil B 
Med vändskiva (vridram) 
Anordning för djuplastning genom borttagande av golvlämmar 
l O axlar 

12 axlar 

18 axlar 

SJ 

*) Littera "-t" skall utgå får huvudlittera H. H-vagnar med lastavskiljande väggar får, vid SJ, internationell 
underlittera "11"; t ex Hbbills. Se UIC norm 438-2. 



SJ 

Lastprofiler 
Vad betyder 
lastprofilen? 

SJF 636.1 

Lastprofilen anger det utrymme i sid- och höjd
led inom vilket vagn och last ska rymmas. På 
nästa sida visas de lastprofiler som gäller för 
Sverige och några andra länder. 

Den svenska lastprofilen medger en största 
bredd på lasten av 3,40 m. Lastprofilen för t ex 
Danmark och Tyskland (DB och DR) har 
största bredden 3, l 5 m. 

I internationell trafik- med undantag för trafik 
med Norge - kan lastprofilen inte alltid helt 
utnyttjas. Med hänsyn till vagnens gång genom 
kurvor måste i vissa fall ett fritt utrymme finnas 
i sidled mellan last och lastprofilens begräns
ningslinje. 

Tangerad eller överskriden 
lastprofil 
Vid lastning av öppna vagnar till eller via Dan
mark och kontinenten med föremål som är så 
stora, att de kommer att ligga nära lastprofilen, 
måste därför ovannämnda fria utrymme (be
gränsning av lastbredden) observeras. 

Fullständiga uppgifter om europeiska lastprofi
ler för normalspåriga linjer och begränsningar 
av lastbredden finns i SJF 638.1. 

Gods som inte ryms inom lastprofilen kan ofta 
efter undersökning transporteras på särskilda 
villkor, som anges i ett s k transporttillstånd. 

För undersökningen av transportmöjligheterna 
är det för båda parter enklast om en skiss över 
lasten i skala l :20 lämnas på SJ blankett nr 
63441 "Uppgift om sändning med lastprofil
söverskridning". Skissen, som ska ange lastens 
mått, längd- och tvärsektion samt tyngdpunk
tens läge, sänds till det Affärsområde som sta
tionen tillhör. Undersökningen kräver som re
gel minst en vecka. 

För transport till utlandet sänds ansökan till SJ, 
Godstransportdivisionen, l 05 50 Stockholm. 
Undersökningen kräver i de flesta fall ca 14 da
gar. 

Ä ven om SJ blankett inte används bör lasten i 
tvärsektion vara ritad i skala l :20. 

SJ blankett 63441 se sid 177. 
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Lastprofiler 
Lastprofiler i Sverige 

1+-------3 400--------.f 

l 
J 

!+------ 3 150---------t 

____ , ___ _ 

Lastprofil A gäller för alla normalspåriga linjer 
i Sverige utom för Abisko Östra, Björkliden, 
Vassijaure och Saftsjöbanan där lastprofil B 
gäller (streckade linjen). 

Lastprofilen i Norge 

r-------3400---------t 

l 

,__------3150 ---------t 

l 
o 
o 
:! 

t g j 
_110 __ t __ 

Denna lastprofil gäller i Norge för 2- och 3-axli
ga vagnar utan inskränkningar. 

Lastprofiler i Finland 
--1390 ----.J 

Lastprofil I l 
1----+---..---

Lastprofil Il 

o 
g 

~ l ' ,, 
l l 

l ! l r-------- 3To 1 . l 

l l l l \ 
~vä~:kant (rö:)':_- =\J----_}=:- ---L-L~~ .... ~ 1l_i_1_-

Lastprofil I gäller för alla linjer med undantag 
för några korta linjer ( Länsisatama i H e/sing
fors samt Ylihärmä). 

Lastprofilen i Danmark och vissa andra euro-
peiska länder 

~-----2790-------

! 
l 

1+-------3150---------t 

l 

l ~ ----t---- __!fO_._t_ 

Denna lastprofil gäller för alla normalspåriga 
linjer i Danmark samt - med vissa undantag 
för mått upp till 430 mm ovan räls överkant- i 
Bulgarien, Grekland, Irak, Jugoslavien, Luxem
burg, Nederländerna, Polen, Rumänien, Syrien, 
Tjeckoslovakien, Turkiet, Tyskland (DB och 
DR), Ungern och Österrike. 

Anm: Av övriga har BR en betydligt "smalare" profil. 
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Förminskning av originalblankett som normalt är i AJ-format. 
Uppgifter om sändning med lastprofilsöverskridning 
Angahen iiber aussergewöhnliche Sendong 

!~~~~!~§~~!~~!~~~§~~!o!~~§~~~!~~~~~§~!~!~~! 

5000 
900 
800 
700 
600 

., 
~ 

v 
~ 

~ 

l 
l 

l 
, 

J 

l l 

l 

! + l l 

r--. -~ 

' l i 

" .... 4600 
400 

300 
200 
100 

~ ~-·- -.. 1-·- i-+-.... -·- ·-,...·- "' ~.~ ~. lA . . . .. .. ... .. .. .. .. .. ~~. ~ .. . . 
~~ .. ~ ~. .. l . .. ~ ~ .... ~'~ ~ 

4000 
900 

800 
700 
600 

~ ~ .. l ··~,._ ~ ~ 

3500 
400 
300 
200 
100 

3000 
900 
800 
700 
600 

2500 
400 
300 
200 
100 

2000 
900 
800 
700 
600 

1600 
400 
300 
200 
100 

1000 
900 
800 
700 
600 

500 
400 
300 
200 
100 

o 

l 

~ l ..4!~ ... 
v,'., ~ fY 

v ~· ~ 
v j "tf 

~ 1.'1/.; 
/ ~· 

. 
v l~· . 

--... , 
1'-, '" -- ·"--- • ....__._ • _t;._ . '--

Rälens överkant 
Schienenoberkante 

_t_ l 

l -i-

c 
-!-

l 

Schematisk sicloskiss Schematischer Seitenriss 

l 

L-, 

_!_ 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

... 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 
l 

----·----·~-~-·-~trJ~ 
Spårmitt 

Profilachse 

_,_ _,_ 
l l 

J 

Skala 

-l-
J 

Masstab 1:100 

Lastprofilsöverskridningen skall ritas in ovan och förses med de mått, som erfordras för att dess storlek 
och läge i förhållande till rälens överkant, spårmitt och närmast liggande ändaxel (2- och 3-axliga vagnar) 
eller vridtapp (boggi- och svängelvagnar) noggrant skall kunna utläsas. Lastens tyngdpunktsläge skall anges. 
Die tl'berschreitungen des Lademasses sind so einzuzeichnen und mit Massen zu versehen, dass die Lage 
der tl'berschreitungen von der Profilachse, von Schienenoberkante und von der nächstgelegenen Endachse 
(2- oder 3-achsige Wagen) oder vom nächstgelegenen Drehzapfen (Drehgestell- und Schemelwagen) genau 
ersichtlich ist. Die Schwerpunktlage der Ladung muss angegeben werden. 

SJ bl 63 441 (Tag 53 Fl 2.000 82·05 {1 år) Tierps Tryckeri AB 82 0501 
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Godsslag Art der Ladung . 

Vagnslittera W agengattung 

Axelantal Achszahl 

Axelavstånd Achsstand 

Avstånd mellan vridtapparna 
Drehzapfenabstand 

Axelavstånd i boggierna 
Drehgestellachsstand 

Längd över buffertarna 
Länge Uber Puffer 

Vagnens vikt Eigengewicht des W agens 

Lastens vikt Gewicht der Ladung 

Axellast Achslast 

Vikt per meter Meterlast 
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Lastpro filer: 

Lademasse: 

Anmärkning. Upp till 
höjden 430 mm ovan 
rälens överkant är upp
gifterna i vissa detaljer 
korrekta endast för de 
svenska lastprofi!erna. 

Anmerkung. In der Höhe 
von O bis 430 mm iiber 
Schienenoberkante sind 
die Angaben in gewis
sen Einzelheiten zuver
lässig nur betreffend 
die schwedischen Lade-

Tabellnumren hänvisar till Inter
nationella lastningsföreskrifter 
(SJF 638.1) del I, där detaljera
de uwgifter om lastprofiler i 
internationell trafik fmns. 

Sverige tabell 3.12 
Schweden 

Sverige 
tabell3.13 l 

Schweden 

Internationell ··············r 
lastprofil i 
Internationales tabell 3.1 i 
Lademass ............. J 
Norge -·-·-·.-, 

tabell3.9 l Norwegen -·-·-·...& 
Bulgarien 

---, 
Danmark l 
Dänemark 

Grekland 
Griechenland 

Jugoslavien• 

Luxemburg 

Nederländerna 
Niederlande 

Polen tabell3.2 

Rumänien 

Tjeck~- • 
slovaklen 

Tyskland 
Deutschland 

Ungern 
Ungarn 

Österrike 
Österreich ___ .J 

Italien rab:ll:3.r ~ 

Normalsektion för fri] 
rummet i Sverige. 
Schwedisches Licht
raumprofil 

•Gäller inte alla linJer. 
Undantag se SJF 638.1. 

t/m 
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Klass 44, Serie M, G 
Maskindivision 

Utkom 1992-07-06 

Omfattar 3 sidor 
Handläggare: MKG, 910 5028 

Komplettering av hastighetsmärkningen på vissa sJ-godsvagnar. 

Inom UIC har beslutats att de godsvagnar som uppfyller särskilda tekniska 
UIC - krav för godstågshastigheterna l 00 resp 120 km/h, skall 
kompletteringsmärkas med en (*) resp två (**) stjärnor till höger om 
lastgränsmärkningen. Föreskrifter härom finns i RIV -avtalet. Märkningen 
utföres på de vagnar som skall användas i internationell trafik. 
Märkningens utseende och exempel på placering, framgår av bil l. 

Stjärnorna anger att vagnen tekniskt kan framföras med sth l 00 km/h, resp 
sth 120 km/h, med de lastgränser som anges vid den rad i ABC(D)- rastret, 
där stjärnorna är placerade. De stjärnmärkta vagnarna uppfyller dock ej helt 
de bromstekniska kraven för S- resp SS- trafik enl UIC. 

För att undersöka om SJ godsvagnar har tillräckligt bra gängegenskaper, för 
att kunna framföras i 120 km/h, har provkörning företagits under dec månad 
1991, med 5 av SJ 's vanligaste vagntyper. Tidigare har prov gjorts med 
andra vagntyper. 

Efter utförda prov har, med stöd av UIC - norm 432, beslutats att vagnar 
enligt bil 2, skall kompl-märkas med dubbelstjärnor ( ** ), enl kommande 
SJF-415 Order 5872. 
Märkningen skall utföras under åren 1992- 1993, med huvuddelen av 
vagnarna ommärkta till 1993-01-01. I möjligaste mån kommer vagnar litt H, 
K, O, R och S, att prioriteras. Samtliga vagnar skall vara stjärnmärkta senast 
1993-12-31. 

Obs, att trafikering med 100 resp 120 km/h enl stjärnmärkning, endast kan 
tillämpas vid de järnvägar i Europa, som kontrollerat att detta är möjligt på 
deras spår, och därefter tagit beslut om tillämpning på vissa bansträckor. 

För SJ 's del, pågår f n undersökningar för eventuellt 
kommande beslut om trafikering med högre godstågshastigheter. 
Upplysningsvis kan nämnas att stjärnmärkning redan påbörjats, och att t ex 
DB nu tillämpar sth 120 km/h för vissa godståg på nybyggnadssträckorna 
Hannover - Wiirzburg, och Mannheim - Stuttgart. 
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Stjärnmärkning (**)på godsvagnar 
Exempel för SJ-vagnar 

Kulören skall vara vit 
mot röd eller blå botten 

A B c D 
90 ** s 

Exempel på märkning till höger om 90- raden. 

A B c D 
90 ** s 

120 
Exempel på märkning till höger om 90 - raden. 

F~ g l S l A l B l C l * * 
Exempel på märkning till höger om S - raden. 

SJ 
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SJ-va~nar som tills vidare är aktuella för ** -märkning. 

Littera w Vagn nummer 

Gbs 631 l 681 1 50 2 501 - 1 50 4 505 
H bis 7611763 225 o 855 - 225 3 955 
H b bins 842 226 9 000- 226 9 149 
H b bins 881 246 9 1 50 - 246 9 349 
Hbbillns 881 245 7 144:. 245 7 243 
Hbikks-t 761 237 3 401 - 237 3 409 
Hbikks-t 762 l 763 237 3 410- 237 3 900 
Hbikks- tv 8211822 237 3 901- 237 4 010 
Hbbikks-t 842 228 2 000 - 228 2 099 

228 2 1 06 - 228 2 149 
Hbikks-v 822 237 8 612, 237 8 630- 237 8 669 
T bis 6511691 571 5 000- 571 5 484 
Kb ps 7 4 1/7 5217 6 1 18 4 1 335 2 000 - 335 4 999 
Os 370 o 000 - 370 3 999 
Os 370 6 000 - 370 6 049 
Os 370 6 100 - 370 6 255 
Rmmns 896 397 1 000 - 397 1 o 1 o 
R s 6811691 390 o 200 - 390 1 309 
Res 751 393 6 000 - 393 6 119 
Sdgmns 8321833 451 2 000 - 451 2 71 9 
Shmms 892 476 4 000- 476 4 074 
Shs 791 476 3 000- 476 3 074 
Smmns 893 4614070-4614078 
Smmns 894 461 4 000- 461 4 069 

461 4 079- 461 4 088 
Smmns 895 461 4 089- 461 4 104 
Uaikks 992 4 000- 992 4 006 
Uakks 935 2 000 - 935 2 022 
Ukks 91 5 2 000 - 91 5 2 o 1 4 

Hbbins 842 246 9 000- 246 9 099 
H bi lins 762 247 2 000- 247 2 044 
H bins 763 21 6 2 000 - 21 6 2 654 
H b bins 881 246 9 350 - 246 9 424 
Hbbillns 881 245 7 244 - 245 7 268 
(Dessa fem grupper H-vagnar, tillhör Nord - W agg on) 

Vissa privatvagnar, som uppfyller de tekniska kraven 
i UIC- norm 432, blir också aktuella för kompletteringsmärkning. 

Rev 92-<>6·29 
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