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Traktorer och dumperkärror tillverkade av ASJ Linköping & Arlöv

Företaget AB Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ

är mest kända som tillverkare av järnvägsfordon,

men under 60-talet konstruerade och byggde

man även entreprenadmaskiner. Främst lastma-

skiner som såldes under namnet Parca är väl-

kända för många. Tillverkning startade i Linkö-

ping under 50-������ȱ�����ȱª �ȱ���ȱ���ȱ�Ĵ ȱ��������ȱ��ȱ

nedgången på beställningar från SJ. Flera nya

produktområden startades under denna period,

varav en var entreprenadmaskiner.
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den första lastmaskinen, som kallades HL-854,

började man också konstruera dumperkärror och

en speciell traktor, som dragkraft till kärrorna.

Traktorn kallades TD-80, där TD

stod för dumpertraktor. Som vi

skall se lite längre fram, så fanns

även en variant som kallades TI,

vilket stod för industritraktor.

TD-80 med dumper D-15 visa-

des för första gången i december

1960. Traktorn hade en motor på

78 hk och var enligt ASJ:s doku-

ment byggd på BM:s special-

chassi BMS 470, men det är mer

troligt att traktorn byggdes uti-

från komponenter och apparater

som användes till Bolinder-

Munktell typ BM-470. Motorn

var en Bolinder-Munktell 4-cyl. direktinspru-

tande dieselmotor, 78 hk och kraftöverföring

skedde med en mekanisk växellåda, fem växlar

fram och back. Hydraulisk koppling. Differenti-

alspärr, tryckluftmanövrerad. Torrlamellkopp-

ling i kombination med Twin Disc. Hjälpstyr-

ningen var hydraulisk.

Traktorn var 3,9 m lång, med en bredd på

knappt 2,3 m och en höjd av 2,45 m.
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förhållandena var svåra med stora motlut och
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hjulaxel kunde gå av eller lossna om ekipaget

Den först byggdaTD-80 traktorn med en D-ŗ śȱ�������§���ǯȱ����ȱ�ã���ȱ���������ȱ�ã����¢Ĵ ǯ

TD-80 och dumperkärra med förhöjning i främre delen under utprovning i verklig miljö.



kördes för fort och dumpern kom i gungning.

Som vi skall se längre fram togs en förstärkt va-

riant, TD-125 fram.

Exakt hur många dumpertraktorer av denna typ

som tillverkades är osäkert. I bevarade doku-
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när marknaden för traktordragna dumperkärror
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dumprarna presenterades på marknaden.

Som redan nämnds tillverkades en dumper-

kärra, D-15 som var anpassad till TD-80. Proto-

typen som klarade en last på 15 ton och fick då

beteckningen D-15. Lastvolymen, struket mått

var på cirka 7 m3. Prototypen hade från början

ingen förhöjning i främre trågvägg, men fick en

sådan tämligen direkt och max lastvolym sattes

till 8 m3 rågad last. Släpet hade dubbelverkande

tippcylindrar som gav en max tippvinkel på

dumpertråget på 60 grader och en tipptid på

omkring 20 sekunder.

I början av 1962 ökades lastförmågan ännu en

gång, till 20 ton och lastvolymen till 9 m3. Be-

teckningen blev nu D-20. Riktpris för D-20 var

år 1962 satt till 34 500 kronor. En dumper D-20

tillsammans med traktor TD-80 betingade ett

pris på 85 000 kronor.

Övre bilden visar TD-80 i en miljö som kunde vara tuff för den 

motorsvaga traktorn.

Nedre bilden visar dumpertraktor TD-125 med dumperkärra D-

20. Skillnaden mot TD-80 utöver dörren var inte påtaglig, men
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Som nämnds tidigare så ansågs TD-80 av många

vara för svag, varför ASJ tog fram en starkare vari-

ant med 125 hk motor. Skillnaden exteriört var inte

stor mellan TD-80 och TD-125. Denna traktor an-

passades också till den större dumper, D 20. Totalt

28 traktorer av denna typ tillverkades under åren

1963 till 1965.

Parallellt med att man konstruerade en dumper-

traktor började man också ta fram en traktor som

skulle kunna användas för olika uppgifter utöver

dumperdragare, som rangeringstraktor, kranbä-

rare mm.



Denna variant av traktor kallades industritraktor

och fick beteckningen TI-115. Traktorn hade en

motorn på 115 hk och utrustades med moment-

omvandlare, hydraulmanövrerad planetväxellåda

av samma typ som till lastmaskinen HL-854. En-

ligt vissa dokument blev motoreffekten 125 hk,

det vill säga samma som för den större dumper-

traktorn, men beteckningen TI-115 användes så

länge man byggde industritraktorer.

Efter en tid gick man ifrån att erbjuda en särskild

industritraktor parallellt med en dumpertraktor.

Istället togs flera alternativ med kopplingar fram,

som industridragkrok, belastningsbrygga eller

”Rockingerkoppling” som kunde monteras på TD

-80 eller TD-125. I ett produktblad från 1962 anges

att traktorerna utöver att vara dumperdragare

”även är lämpliga för industriändamål och kan

utrustas med dragkoppling och lyftanordningar

av olika slag”.

Hur många traktorer av denna typ som ASJ

byggde har varit svårt att få fram. Underlaget är

mycket osäkert, men TI-115 byggdes inte i något

större antal.

En annan typ av dumperkärra som togs fram pa-

rallellt med de som var anpassade till ASJ:s egna

traktorer. Dessa var byggda för att kunna kopp-

las till standardtraktorer. Denna dumpersläp-

vagn fick först beteckningen D 9 eftersom den

hade en lastförmåga på 9 ton. Lastvolymen var

från början 5 m3, men rätt snart gjordes en för-

höjning på tråget så att man kunde klara en last-

volym på 7 m3.

Sedan ökades lastförmågan till 11 ton och be-

teckningen blev D-11 med tillägg -7 eller -5 bero-

ende på vilken lastvolym som dumpersläpet kla-

rade. Den mindre varianten var tänkt att dras av

en traktor i 50 hk-klassen och den större av en i

70 hk-klassen. Till de vid

denna tid vanligaste standard-

traktorerna, som BM, Internat-

ional Harvester, Fordson med

flera, tog ASJ fram särskilda

modifieringspaket som behöv-

des för att koppla till och kon-

trollera en dumper från en

traktor. I detta paket, som nor-

malt ingick i priset för dum-

perkärran fanns hydraul- och

Bilden till vänster: Dumperkärra dragen

av Mc Cormic traktor

Industritraktor TI-115 med monterat standarddrag.



tryckluftskomponenter som behövdes vid in-

stallationen.

Leveranserna av dumper D 11 startade i no-

vember 1961. De två första, som levererades till

Avesta Järnverk skulle kopplas till BM-470

traktorer. Även Arbetsmarknadsstyrelsen be-

ställde dumprar som skulle kopplas till Ford-

son Major traktorer. I början av 1962 var sju

dumprar sålda och var eller väntade på att le-

vereras. En av de tidigast tillverkade utnyttja-

des för prov med den ramstyrda dumpern DS

8, ”Ankan” som byggdes i ett exemplar. I febru-

ari 1962 var totalt 14 dumprar tillverkade och

en serie på ytterligare 24 var upplagd och

skulle tillverkas. Tyvärr saknas uppgifter på

leveranser av dumprar, utöver ovanstående,

men enligt en uppgift tillverkades totalt ett

hundratal av samtliga typer.

Några år senare tog ASJ fram en jordbrukstrak-

tor som kallades Parca 714. Denna var emeller-

tid byggd utifrån lastmaskinen Parca 854, så

den platsar inte här utan det får bli en annan

historia.

Underlag i form av dokument och bilder till

denna artikel kommer från ASJ:s arkiv som

finns i Östergötlands Järnvägsmuseum i Linkö-

ping.

Bilderna på denna sida visar dumperkärra D-11 som dras av BM-

traktorer vid några vägbyggen år 1962.


