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DÄCKSBROMATERIEL 200
ALLMÄNT
OBS
Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för
korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen gäller

Hantering
och
transport

Vårdmar- Förpackkering
ning

Förvarings- Vårdmetod
intervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

Broterrängbil DB 200

0

Kbok:9

0

Tluft

4:9

T:9

Fd

Däcksbro

0

Klapp

0

Kallfd

4:9

T:9

Fd

OBS
Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för
korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-09-29)

Särskilda riktlinjer
Förvaringsmetod
Om fordonen och bromaterielen förrådsställs i helavfuktat förråd reduceras antalet åtgärder före och under förvaring.
Vårdmarkering
Anteckningar om utförda tillsyner införs i kontrollboken.
Anteckning om drivmedelstanken är tömd eller fylld görs i kontrollboken
Vårdintervall
Utöver åtgärderna vart 4:e år skall viss tillsyn utföras vart 8:e år.
Vårdpersonal
Kontrollbesiktning av fordon skall utföras av militär besiktningsman fordon eller utföras hos Bilprovningen.

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Lars Nilsson PRL MS 141
Lars Arltoft

Ersätter:
Tidigare fastställd:

M7782-150717 MVSCHF DB 200
AK Mark MS 596:11FMV3789-1:1
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Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.
Referenser Vård FM publikationer
Vård FM publikationer

F-bet/F-ben(länkade)

Batterier

M7782-124011 BLYBATT GEMENS
M7782-124013 BLYBATT FYLLDA

Fordonsteknisk materiel

M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS
M7782-125003 DIESELMOTORER
M7782-125102 MEK KOPPLINGAR
M7782-125103 VXLÅDA HYDRTRANS
M7782-125104 KARDAN MEKTRANS
M7782-125204 TRYCKLUFTBROMSSYST
M7782-125302 HJUL NAV
M7782-125303 DÄCK O SLANG
M7782-125402 STYRAPPARATER
M7782-125502 RAMAR
M7782-125503 KAROSS HYTT FLAK
M7782-126001 HYDRAULSYSTEM

Fordonselektrisk materiel

M7782-125701 FORDONSEL GEMENS

Lyftdon

M7782-127001 LYFTDON GEMENSAMT
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M7782-127004 FORDONSB LASTVÄXL
M7782-127005 KÄTTING KROK ÖGLA
M7782-127012 STÅLLINOR (vinschlinor)
Skydds- och säkerhetsmateriel

M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM

Bromateriel

M7782-150711 BRO O PONTON GEMENS

Daglig/särskild tillsyn

M7782-014282 MVSCHDS BROTGB DB

M7782-130812 PULVERSLÄCKARE

M7782-011502 MVSCHDS DÄCKSBRO
Grundtillsyn

M7782-014281 MVSCHG BROTGB DB200
M7782-011501 MVSCHG DB 200

Smörjschema

M7782-014284 SMSCH BROTGB DB200
M7782-011504 SMSCH DÄCKSBRO
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Referenser Övrigt
Övrigt

F-bet/F-ben, etc.

Regler för grundtillsyn av
fordon

M7751-714001 FAG F

FM instruktion för åtg mot
brand- och explosionsfara,
vattenförorening mm

M7740-213001 BVKF

CD sammanställd
dokumentation normfordon
tung lastbil VOLVO

M7771-250157

IBOK BROTGB DB200

M7786-019471

RDK BROTGB
DÄCKSBRO

M7776-031031

RDK LV BROTGB DB

M7776-040101

IBOK DÄCKSBRO

M7786-042891

RDK DÄCKBROMTRL 200

M7776-003360
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ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn
Allmänt
VARNING
Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet
skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att
förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Tillsyn skall utföras enligt gällande materielvårdsscheman grundtillsyn för
Brotgb DB, samt grundtillsynsschema för däcksbro. Behovet av åtgärder därutöver anges i de materielslagsvisa riktlinjerna. För att utföra grundtillsyn på bromaterielen krävs medverkan av personal med särskild utbildning. För
kontrollbesiktning av fordonen krävs militär besiktningsman fordon.
OBS
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Grundtillsynens delmoment Kontrollbesiktning skall vara utförd
högst 90 dagar innan förrådsställning, om fordonet skall få brukas
i högst 45 dagar vid ibruktagande i fredstid. Har mer än 90 dagar
gått mellan kontrollbesiktning och förrådsställning är fordonet belagt med automatiskt körförbud vid ibruktagande i fredstid, och får
endast köras närmaste vägen mellan förrådet och platsen för kontrollbesiktning. Se M7751-714001 FAG F.

•

Notera på anslaget för Åtgärder vid insats i rutan för KÖRFÖRBUD om
körförbud råder vid uttag av fordon i fredstid, d.v.s. om kontrollbesiktning
utförts tidigare än 90 dagar före förrådsställning.

•

Lasta av pontondelen.

•

Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

•

Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdschema.

•

Smörj fordonet enligt gällande smörjschema.

•

Byt motorolja, oljefilter och bränslefilter om fordonet körts mer än 3000 km
sedan föregående oljebyte.

•

Byt olja i växellådor, axlar och axelväxlar om fordonet har körts mer än
3000 km sedan föregående byte. Byt alternativt rengör eventuella filter samtidigt.

•

Byt hydraulolja i lastväxlaren om oljan är äldre än ett år.

•

Fyll kylsystemet med 50% glykol. Förse påfyllningen med lappen “Kylvätska med glykol” (M7605-110030). Notera bytesdatum på lappen. Byt alternativt rengör eventuella filter samtidigt.

•

Ta ut batterierna ur manöverdonen och förvara dem i hytten.

Fordon
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Pontoner, gemensamt
•

Genomför grundtillsyn enligt materielvårdschema.

•

Smörj omålade ståldetaljer som stållinor och kolvstänger med
korrskyddsolja

•

Lasta pontondelarna på fordonen om tillräcklig höjd finns i förrådet.

•

Kontrollera att handbrandsläckaren har genomgått översyn under det senaste halvåret.

•

Kontrollera att plomberingen inte är bruten.

•

Notera på kontrolletiketten att tillsyn utförts.

•

Genomför åtgärder enligt M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS.

•

Till fordonet hörande speciell utrustning förvaras lämpligen på sina platser
i fordonet.

•

Palla upp fordonet om pontoner är lastade.

•

Däckens lufttryck kontrolleras. Minst 5 mm mönsterdjup skall finnas kvar
på däcken. Pumpa däcken så att lufttrycket överstiger det för fordonet angivna trycket med 25%. Däckets maximala lufttryck får av säkerhetsskäl ej
överskridas.

Handbrandsläckare

Förrådsställning
Fordon

VARNING
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För att hindra fordonet från att komma i rullning när bromsarna avlastas eller parkeringsbromsen lossas, skall klotsar
läggas framför hjulen på ej pallade fordon.

•

Lossa parkeringsbromsen.

•

Avlasta parkeringsbromsarna mekaniskt på fram- och bakaxlarna, genom
att lossa avlastningsskruven på fjäderbromscylindrarna. Lägg borttagna
kåpor väl synliga i hytten.

•

Anslut underhållsladdare.

•

Till fordonet hörande utrustning förvaras lämpligen på sina platser i fordonet.
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ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Varje år
•

Kontroll av eventuell torrluftsanslutning.

•

Kontrollera underhållsladdningen.

•

Byt dieselbrännolja i fordon som förvaras med fylld bränsletank enligt
ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.

•

Utför Särskild tillsyn.

•

Genomför tillsyn enligt åtgärder före förvaring.

Vart 4:e år

Vart 8:e år

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid och vid insats
OBS
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Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt körförbud i
fredstid.

I fredstid gäller bestämmelserna i FAG F för grundtillsyn av fordon. Detta innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter det att grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning utfördes får fordonet brukas i högst
45 dagar vid ibruktagandet efter långtidsförvaring. Hade längre tid än 90 dagar
förflutit mellan kontrollbesiktning och förrådsställning har fordonet automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning innan det
får brukas i fredstid. Fordonet får bara köras närmaste vägen från mobförrådet
till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts omedelbart före körningen.
•

Utför Åtgärder vid insats. Se nästa sida.
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Åtgärder vid insats
Reglerna för kontrollbesiktning av fordon som tas i bruk efter långtidsförvaring återfinns i M7751-714001 FAG F. Två alternativa tidpunkter finns:
1. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord tidigare än 90
dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras direkt
vid ibruktagande.
2. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord mindre än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras senast 45
dagar efter ibruktagandet.
För detta fordon gäller nedanstående tidpunkt för kontrollbesiktning.

Fordonets registreringsnummer: .............................................................................
1.

Detta fordon har AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD när det tas i bruk i
fredstid. Fordonet får bara köras kortaste vägen till platsen för
kontrollbesiktning.

2.

Fordonet får brukas i högst 45 dagar från ibruktagandet, sedan inträder
AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD om inte kontrollbesiktning utförts.

Namn, befattning, datum: ........................................................................................

1 Pumpa däcken.
2 Palla ner uppallade fordon.
3 Återställ avlastade parkeringsbromsar.
4 Koppla ifrån underhållsladdning.
5 Kontrollera och fyll vid behov motorolja, kylvätska och bränsle.
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6 Utför daglig tillsyn, Åtgärder före körning.
Kontrollera lastning och surrning av lastade pontoner.
7 Utför särskild tillsyn på fordonet snarast möjligt efter utkörning ur förråd.
8 Kontrollera kylvätskenivån och oljenivåerna efter ca 2 km körning.

