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Deze bouwset is ontwikkeld voor het ombouwen van een Roco locomotief type BR 57 naar een echte
Nederlandse stoomlocomotief. De ombouw is behoorlijk ingrijpend en met name het afwerken van het model
met o.a. de handgrepen en het schilderwerk vereisen enige ervaring.
De bouwset bestaat voornamelijk uit kunststof gietdelen die in kleine series in rubber matrijzen worden gemaakt.
Door deze handmatige productiewijze kunnen kleine onvolkomenheden voorkomen, dit is niet geheel te
voorkomen. Diverse details zijn uitgevoerd in messing etswerk dat op slechts een klein aantal punten gesoldeerd
wordt (lijmen is ook mogelijk).
Veel plezier met de bouw van uw eigen unieke NS model!
Maykel Kastelijn

Behoort bij bouwset versie 2.0 2016

Geschiedenis NS 4501-4504, NBDS 118, 119, SS 1301-1304:
Deze locs waren bij aanschaf in 1917 door de NBDS de grootse goederenlocomotieven van Nederland. De NBDS
kocht de locs voor het rijden van de steeds zwaarder wordende kolentreinen vanuit het Ruhrgebied. De
Nederlandse kolenindustrie stelde in die tijd nog maar weinig voor, bijna alle kolen werden geïmporteerd uit
Duitsland.
De onderbouw was van Duits standaard ontwerp zoals toegepast op o.a. de Pruisische serie G-08. De bovenbouw,
met name de ketel, was zoveel mogelijk gelijk aan die van de NBDS sneltrein machines serie NS 3500 "Blauwe
Brabanders". Net als die locs werden ook deze machines in het blauw afgeleverd.
Helaas brak kort na bestellen de Eerste Wereldoorlog uit zodat de aflevering flink werd vertraagd. Uiteindelijk
kwam pas na 3 jaar (eind 1917) de eerste loc naar Nederland, kort daarop gevolgd door de tweede. De
locomotieven konden direct aan de slag. Door de oorlog waren de leveringen van kolen erg wisselend en soms
kwamen er dusdanig veel wagens tegelijk de grens over dat alle opstelsporen langs de lijn en te Boxtel (overgave
punt aan SS) vol liepen...
De laatste twee locs kwamen pas in 1920 in dienst toen de NBDS al was overgenomen door de SS. De locs werden
direct in het SS appelgroen afgeleverd. Ook de andere twee locs werden vrijwel direct na de fusie overgeschilderd
in SS huisstijl.
Bij zowel de SS als later NS werden de locomotieven in eerste instantie ingedeeld voor dezelfde taak, het rijden
van kolentreinen. Dit keer echter vanuit Limburg waar, nadat men gemerkt had hoe afhankelijk Nederland was
van het buitenland, door de staat een groot aantal eigen kolenmijnen was geopend. NS liet in 1923 een
vergelijkbaar type locomotief bouwen, de NS serie 4600 zodat de 4500-en niet langer uitsluitend kolentreinen
reden. Samen met de NS 4600-en werden ze in de loop der jaren verspreid over het land ingezet voor het rijden
van zware goederentreinen. Ze waren meestal gestationeerd te Amsterdam en in diverse depots in het zuiden
van het land maar soms ook voor enkele jaren te Zutphen, Nijmegen, Utrecht of Roosendaal. In de oorlog waren
een aantal loc's in Arnhem gestationeerd voor diensten in Duitsland.
Na 1945 bleken de NS 4502 en 4504 te zwaar beschadigd om te kunnen worden hersteld. Twee jaar later zijn ze
uiteindelijk afgevoerd. De twee overgebleven locomotieven werden nog wel ingezet maar door de grote instroom
van buitenlandse locs waren ze als kleine deelserie al snel overbodig.
Alle machines zijn eind 1945 vernummerd in 4251-4254 om plaats te maken voor de nieuwe Engelse War
Department locs serie 4400-4500.
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Kleuren van de locomotieven serie NS 4500:

Kleurstelling voor de NBDS versie (1917-1919)
De locomotieven die bij NBDS "donker marineblauw" werden geschilderd, kregen beide een gelijk
schilderpatroon, gebaseerd op dat van de NS serie 3500 "Blauwe Brabanders":
Blauw: De gehele bovenbouw inclusief dom. Het frame met wielen, cilinderbeplating, zijrand van de voetplaat,
opstaptreden enz. met uitzondering van de hieronder genoemde delen.
Zwart: Rookkast met schoorsteen (behalve de kroon), voetplaat, achterzijde vuurkist, trekker en veer van de
veiligheid, bladveren aan de onderzijde van de loc, bufferbalken tussen loc en tender, deurtjes tussen loc
en tender, wielbanden, buffers (behalve de voorzijde), voorzijde en bovenzijde van de tender, alle ijzeren
pijpen, dak aan de bovenzijde, opstaptreden (niet de verticale delen, alleen de trede zelf waar men op
gaat staan), trek- en remwerk, lantaarnijzers, alle niet bewerkte en verder benoemde delen, lantaarns
(behalve de rand aan de voorzijde en de ontluchter aan de bovenzijde), leuningen, gereedschapskist op
de tender, de bovenste rand van de tender, diverse brede biezen.
Rood De bufferbalken, de "groef" in de koppelstangen, binnenzijde machinistenhuis, spoorstaaf ruimers, grond
van de nummerplaten.
Staal Blank gepolijst staal werden o.a. de koppelstangen en drijfwerk, handgrepen van het machinistenhuis en
tender, handrail op de ketel en aan de voorzijde op de rookkast, bufferschijven, stalen delen in het
machinistenhuis, cilinderdeksels en pennen aan de voorzijde.
MessingBlank gepolijst en gepoetst messing werden de letters en randen van de fabrieks- en of bronzen
nummerschilden, bekleding van de veiligheid (pijpjes, niet de voet), brede buitenrand van de lantaarns,
ontluchter op de lantaarns, handwiel van de rookkast sluiting, injecteurs, fluit, tenderbel, deksels van de
tenderaspotten, diverse leidingen.
Koper De rand van de beglazing in de lantaarns, leidingen van de injecteurs, schoorsteenkroon, deksels van de
tenderaspotten.
Hout De (eiken)houten schuifruiten in de zijwand van het machinistenhuis werden "in natuurkleur gelakt”.
Het blauw werd indertijd ook wel benoemd als “Calledonian Blue”.
De letters N.B.D.S. op de tenders en het nummer achterop de loc werden goud met vermiljoen rode
schaduwranden. Het nummer op de voorste bufferbalk werd in goud met witte schaduwrand geschilderd.

Biezen:
De meeste hoeken en randen zijn zwart geschilderd met het oog op schade (afspringen van verf) bij gebruik. Met
zwart kunnen deze onopvallend worden bijgewerkt bv:
De buitenranden van de zij- en achterwanden van de tender en de voor- en zijwanden van het machinistenhuis ca
40 mm breed. Daarlangs is een zeer smalle rode bies ter breedte van 5 à 10 mm aangebracht.
De buitenranden van de opstaptreden en de randen van de cilinderbekleding zijn ook zwart geschilderd, ca. 25
mm breed en voorzien van dunne rode bies.

Kleur wielen:
Over de kleur van de wielen van de NBDS machines is wel enige onduidelijkheid ontstaan naar aanleiding van o.a.
fabrieksfoto’s van Hohenzollern A.G. die de laatste twee “Blauwe Brabanders” en de zware goederentrein locs
118 en 119 bouwde. Hierop lijkt een duidelijk contrast te zijn tussen de wielen en de rest van de blauwe machine.
Dit kan erop duiden dat de wielen bij deze laatste exemplaren een andere kleur hadden, mogelijk rood zoals in
Duitsland gebruikelijk was.
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Kleurstelling voor de Staatsspoorversie (1919-1924)
De locomotieven serie 4500 werden volgens het laatste schilderschema voorzien van biezen en kregen een
grasgroene kleur met roodbruine onderzijde. Pas in 1924 is een nieuwe kleur voor de NS locs ingevoerd en in
1925 is pas begonnen met het daadwerkelijk overschilderen.
Appelgroen:
Roodbruin:

Zwart:

Rood

Staal

Messing

Koper
Hout

De gehele bovenbouw met uitzondering van de hieronder genoemde delen.
Alles onder de voetplaat tenzij anders benoemd, zijrand van de voetplaat. Alle frame- en
wielspaak randen waren met een dunne rode bies afgezet (in model te dun om aan te brengen, ca
8mm in werkelijkheid). De "groef" in de koppelstangen werd waarschijnlijk rood of roodbruin als
de rest van het frame.
Rookkast met schoorsteen (behalve de kroon), voetplaat, achterzijde vuurkist, trekker en veer
van de veiligheid, bladveren aan de onderzijde van de loc, bufferbalken tussen loc en tender,
deurtjes tussen loc en tender, wielbanden, buffers (behalve de voorzijde), voorzijde en
bovenzijde van de tender, alle ijzeren pijpen, dak aan de bovenzijde, opstaptreden (niet de
verticale delen, alleen de trede zelf waar men op gaat staan), trek- en remwerk, lantaarnijzers,
alle niet bewerkte en verder benoemde delen, lantaarns (behalve de rand aan de voorzijde en de
ontluchter aan de bovenzijde), leuningen, gereedschapskist op de tender, de bovenste rand van
de tender, diverse brede biezen.
De bufferbalken, binnenframeplaten met tussensteunen voor binnenliggend drijfwerk,
binnenzijde van het machinistenhuis behalve de spatborden (zwart), inkleuring van de
bronzen nummerplaten.
Blank gepolijst staal werden o.a. de koppelstangen en drijfwerk, handgrepen van het
machinistenhuis en tender, handrail op de ketel en aan de voorzijde op de rookkast,
bufferschijven, stalen delen in het machinistenhuis, cilinderdeksels en pennen aan de voorzijde.
Blank gepolijst en gepoetst messing werden de letters en randen van de fabrieks- en of bronzen
nummerschilden, bekleding van de veiligheid (pijpjes, niet de voet), brede buitenrand van de
lantaarns, ontluchter op de lantaarns, handwiel van de rookkast sluiting, injecteurs, fluit,
tenderbel, deksels van de tenderaspotten, diverse leidingen.
De rand van de beglazing in de lantaarns, leidingen van de injecteurs, schoorsteenkroon.
De (eiken) houten schuifruiten in de zijwand van het machinistenhuis werden "in natuurkleur
gelakt”.

Kleuren van de biezen:
De biezen bleven nagenoeg gelijk aan de NBDS toestand met een paar kleine afwijkingen:
De buitenranden van de zij- en achterwanden van de tender en de voor- en zijwanden van het machinistenhuis ca
40 mm breed. Daarlangs is een zeer smalle rode bies ter breedte van 5 à 10 mm aangebracht. In tegenstelling tot
bij de NBDS was direct onder de horizontale handgreep van het machinistenhuis ook een zwarte band
aangebracht met aan beide zijden een dunne rode bies.
De bufferbalk is rondom ook van een ca 25 mm brede zwarte rand voorzien maar nu met een lichtgele bies.
De SS liet op de "panelen" van de zijwand van loc en tender en de achterzijde van de tender zwarte biezen
schilderen met afgeronde hoeken die aan beide zijdes werden afgezet met een lichtgele rand. Dit gold ook voor
de ketelbanden*.
* De op sommige SS locomotief modellen aangebrachte zwarte biezen met dunne rode schaduwlijnen bestonden
in werkelijkheid niet. Mogelijk zijn de eerste van deze modellen zo geschilderd door verwarring in het lezen van
teksten uit de SS schildervoorschriften waarbij sprake is van het afzetten van de zwarte randen enz. met dunne
rode lijnen (bedoeld werden de hoeken, panelen enz.). Evenmin zijn daken bij de SS en NS stoomlocomotieven
grijs geweest, vanwege roet enz. waren deze altijd zwart.
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Kleurstelling voor de NS versie (1925-1957)

Periode 1921-1922:
De locomotieven zijn allemaal in 1 nacht van nieuwe NS nummers voorzien (1 december 1921) waarbij de
nummerplaten zijn verwijderd. Op de plaats van de plaat werd een tijdelijk NS "plaat" geschilderd met daarom
het nieuwe nummer. Daaronder kwam in kleine letters het oude maatschappij nummer met de letter H of S
ervoor van de vorige eigenaar. Bij werkplaats bezoeken werden de machines pas van nieuwe nummerplaten
voorzien. Het oude geschilderde nummer is eind 1922 weer verwijderd.
Verder wijzigde in deze periode nog niets aan de kleuren, ook de 4500-en bleven dus appelgroen met SS biezen.
Dit duurde tot ze de eerstvolgende grote revisie kregen of voor wijzigingen de werkplaats moesten bezoeken

Grasgroen: 1922-1936
Pas op 21-6-1922 is een nieuwe schilderschema en kleur voor het NS locomotievenpark vastgesteld. De nieuwe
kleur werd benoemd als “grasgroen” of “lichtgroen”. Deze kleur bleek nog aanwezig achter de nummerplaten van
de NS 2100 en komt redelijk overeen met RAL 6010.
Aangezien de locomotieven meestal pas bij de 7 jaarlijkse grote revisies een complete schilderbeurt kregen
kunnen in principe de laatste loc's serie 4500 uiterlijk tot 1927 in SS kleuren dienst hebben gedaan. Echter, het
wisselen van de tenders gebeurde in 1924 en het is aannemelijk dat ze gelijktijdig geheel zijn overgeschilderd.
Op basis daarvan is het zeer onwaarschijnlijk dat 4500-en in SS kleurstelling met drieassige tender dienst hebben
gedaan.

Standgroen 1931-1957
In een overleg op 8 juni 1931 tussen de Chefs van de werkplaatsen uit 1931 wordt het volgende opgemerkt:
“Chmw. deelt mede, dat hem door Da. verzocht is, de lichtgroene kleur der locomotieven te vervangen door een
donkerdere kleur. Aangezien hiertegen geen bezwaar blijkt te bestaan, beslist Chef materieel en werkplaatsen dat
de locomotieven voortaan moeten worden geschilderd in de groene kleur der rijtuigen.”
Vanaf dat moment worden de rijtuigen en locs alle in dezelfde donkergroene kleur geschilderd, beter bekend als
"standgroen", genoemd naar het soort verf op basis van standolie en niet omdat het een "standaard" verfkleur
is...
Gezien de 7 jaarlijkse grote revisies waarbij locs geheel opnieuw geschilderd werden kan het in de praktijk nog tot
1938 hebben geduurd voordat de laatste grasgroene locomotieven is overgeschilderd.
Rond 1950 is door NS de groene kleur nogmaals gewijzigd in een wat hardere groene kleur voor met name
treinstellen en rijtuigen. Deze kleur is ook nu nog veel voorkomend op museum materieel. Slechts een klein aantal
museale rijtuigen zijn in het oorspronkelijke vooroorlogse standgroen (soort donker olijfgroen) geschilderd zoals
het "ovalen ramen" rijtuig bij de Stoomtrein Goes-Borsele.
De NS stoomlocomotieven hebben tot het einde deze oude kleur groen behouden en niet de hardere nieuwe
kleur groen gekregen.

Biezen en kleuren
Het schilderschema werd bij NS sterk vereenvoudigd door de alles onder de voetplaat geheel zwart te schilderen
zonder biezen. Enige uitzondering hierop was de bekleding van de cilinders.
De biezen, afzetranden enz. bleven gelijk zoals ze al bij de SS waren maar nu zonder de dunne sierlijnen. Ook
werd de gehele binnenzijde van het machinistenhuis, de deksels van de tenderaspotten en de blanke scharnieren
van de rookkast deur voortaan zwart geschilderd. De groeven in de koppelstangen werden ook zwart alhoewel ze
mogelijk nog een tijdlang door o.a. werkplaats Tilburg "uit SS gewoonte" nog rood zijn geschilderd.
Verder bleef de beschildering gelijk aan voorheen.
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Uiterlijke wijzigingen
Ondanks de kleine serie zijn er toch diverse wijzigingen aan uitgevoerd, vaak als deel van een algemene wijziging
die voor meerdere series gold. Lang niet alle wijzigingen zijn direct uitgevoerd, meestal werd dit pas gedaan bij
een werkplaatsbezoek zodat er soms tot 3 jaar tussenzat tussen de datum van de wijzigingsopdracht en de
uitvoering.
Hier een overzicht van de uiterlijke wijzigingen die we hebben kunnen achterhalen op basis van foto's en
dienstorders (o.a. met dank aan dhr Verboom):
1917
midden 1919
1920
1921

13-2-1924

8-3-1924
18-10-1924
ca. 1924

eind 1924:

4-7-1925
23-6-1926
10-11-1926
10-11-1930
8-6-1931
28-9-1931

16-9-1932
10-2-1933
21-8-1933
17-4-1934
14-2-1935

Levering NBDS 118 en 119 (1918)
Beide NBDS locomotieven groen geschilderd en vernummerd tot SS 1301 en 1302
Levering SS 1303 en 1304, direct voorzien van voorverwarmer installatie
Vernummering in NS 4501-4504, aanbrengen geschilderde NS nummerplaten met eronder het
doorgestreepte oude SS nummer. Rond 1924 vervallen, waarschijnlijk bij invoering nieuwe kleur.
In het jaar erop zijn alsnog bronzen NS nummerplaten aangebracht.
Tenders wisselen met 3 assige tenders van de serie NS 3500.
Tegelijk is de gasverlichting verwijderd omdat de gastank op de 4assige tender was
aangebracht. De gehele installatie is toen met de tenders meer naar loc NS 3503-'06 verplaatst.
Voorop de loc zijn toen olielampen geplaatst, uiterlijk geheel gelijk aan de gaslantaarns. De lamp
in het dak van het machinistenhuis verviel.
Aanbrengen luchtbel op de ketel achter de schoorsteen
Sluitseinijzers op de bovenhoeken van de tender zijn iets naar binnen geplaatst op de ronde
bovenzijde van de tender achterwand.
Lange handels van de veiligheid inkorten. In de praktijk was dit niet zo'n belangrijke wijziging. Uit
foto's blijkt dat loc 4502 in 1931 en op 4503 in 1930 nog de lange handels hadden. Rond 1938 zijn
ze bij alle locs ingekort.
Invoering NS schilderschema voor locomotieven met de nieuwe kleur grasgroen, vervallen
geschilderde oude nummers onder de inmiddels overal aangebrachte NS nummerplaten. Gezien
de 7 jaarlijkse grote revisies zal de laatste loc omstreeks 1927 zijn overgeschilderd van SS kleuren
naar NS kleuren.
Aanbrengen veiligheidsbeugel aan het dak van het machinistenhuis
Aanbrengen NS model locbuffers (alleen uitgevoerd indien vervanging noodzakelijk was). Deze
waren iets taps t.o.v. de geheel rechte NBDS locbuffers.
Fluit op dak verplaatst naar voorzijde machinistenhuis
Hoge luchtslangen vervangen door lagere (normaal model) slangen op de bufferbalken (links van
de trekhaak)
Invoering donkergroene kleur voor stoomlocomotieven (rijtuigen groen / "standgroen")
Aanbrengen sluitseinijzers bovenop de rookkast naast de schoorsteen en vervangen van het grote
lantaarnijzer op de bovenkant van de rookkast door een lager geplaatst "normaal model"
lantaarnijzer net boven de handrail.
Sluitseinijzers op de bovenzijde van de tender verwijderen, standaard sluitsein ijzers lager
geplaatst op de buitenhoeken aanbrengen.
Wijzigen dubbelwandige schoorsteen door enkelwandige schoorsteen die hierdoor iets slanker
werd (in model niet opgenomen)
Kleine luchtpomp vervangen door grotere compound luchtpomp (deze stak voortaan door de
voetplaat)
Afnemen tenderbel na invoering doorgaande luchtrem op alle treinen
Verplaatsen blazer naar linkerzijde ketel. Dit is de dikkere leiding die evenwijdig aan de
handgrepen liep met op de rookkast een deeltje met handwiel (pijpenblaaskraan), zie aanzichten.
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1940-'45

Ca 1944

na 1945:

Vanwege de oorlog en bijkomende verduistering wegens luchtaanvallen zijn al eind 1940 de
lantaarns geblindeerd en is de rand van de bufferbalk en bufferschijven van een 5cm brede witte
band voorzien. Vanwege beschietingen zijn met name na 1943 ook veel van de overige
"glimmende" delen alsnog geschilderd om minder weerspiegeling te verkrijgen. Hieronder
bijvoorbeeld de blank stalen handrails (zwart), het ganghandel en diverse blank koperen
appendages. Na 1944 zijn bij de 4500-en op loc 4502 na, de schoorsteen kronen verwijderd. Bij
alle locs zijn de nummerplaten afgenomen.
Tegen het einde van de oorlog verloren zowel de 4501 als 4503 hun luchtpomp (waarschijnlijk ook
beide andere locs) zodat ze alleen nog onberemde treinen konden rijden. In de praktijk kwam dit
neer op het uitvoeren van rangeerdiensten.
Vernummeren in NS 4251-4254. In de praktijk reden alleen loc 4251 en 4253 nog, beide vanuit
depot Utrecht, zonder schoorsteenkroon , met geschilderde nummers en geschilderde handrails
enz. Eind 1946 zijn beide weer van een luchtpomp voorzien en zijn tot hun einde in 1947 actief
geweest in de zware goederendiensten zoals voorheen.

Waspluggen
De waspluggen op de vuurkist (de "vierkante" ketel) waren afwisselend wel- of niet voorzien van afdekplaatjes
blijkt uit foto's. Het weglaten van de plaatjes laat een soort "gaatjes" achter op het model. Op het model zijn alle
pluggen afgedekt uitgevoerd.
De NS 4501 was oorspronkelijk als enige voorzien van afdekplaatjes. Deze zijn rond 1930 afgenomen. Rond 1937
zijn alle machines echter weer voorzien van afdekplaatjes.
Schoorsteen + front ketel wel / geen klinknagels zichtbaar:
Oorspronkelijk was de rookkast (voorzijde van de ketel) geklonken met zogenaamde "verzonken klinknagels".
Deze liggen net als verzonken schroeven, verdiept in de plaat zodat de bovenzijde vlak afgewerkt kan worden. Er
waren aan de buitenzijde dus geen klinknagels te zien. Bij revisies door NS werd dit maar zeer zelden toegepast
wegens de hogere kosten. Als een ketelfront werd vernieuwd kwamen er dus alsnog bolle klinknagels in het zicht.
Tegelijk hiermee werd de dubbelwandige schoorsteen vervangen door een enkelwandig wat slanker model. Dit
was volgens foto's het geval bij de NS 4501vanaf 1935 en NS 4502 en 4503 tussen 1935 en 1940.
In 1946 staat loc 4503 op foto waarbij ook de buitenbeplating van de rookkast geheel is geklonken, mogelijk als
gevolg van herstel van oorlogsschade.
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Tips bij de bouw:
Lezen en werken met de bouwbeschrijving:
Deze bouwbeschrijving is opgesteld voor meerdere
versies van op elkaar lijkende modellen. Het kan zijn
dat het model dat u bouwt dan ook wat afwijkt van het
model op de foto, met name het leidingverloop op de
ketel.
Maak goede aantekeningen in de tekst voor punten
die voor uw model van belangrijk zijn.
Aan het eind vind u enkele detailfoto’s van gebouwde
modellen. Niet bij elk onderdeel is een foto geplaatst,
veel vind u namelijk terug in de foto’s van deze
gebouwde modellen. Kijk tussentijds goed of e.e.a.
overeenkomt met de foto’s en kijk verder goed op de
aanzicht tekeningen voor de juiste plaats van
handgrepen enz.

Lijmen
Deze bouwset is geheel te lijmen. Voor enkele
onderdelen raden we solderen aan, lijmen is echter
ook mogelijk.
Voordat u een onderdeel vastlijmt: goed passen!!
U kunt de onderdelen het beste met elkaar verlijmen
met 5 minuten tweecomponentenlijm (b.v. Bison).
Ontvet daarvoor de te lijmen delen eerst goed met b.v.
wasbenzine. Let op: u moet meestal per keer meer lijm
aanmaken dan u nodig heeft om dit goed te kunnen
mengen.
Zelf hebben we voorkeur voor secondelijm (dun en
middeldik van Olba) maar daarvoor raden we u aan
eerst enige ervaring op te doen! Deze lijm hecht
namelijk zeer goed maar ook enorm snel omdat het
materiaal licht poreus is.
Hierdoor heeft u met name bij de zeer dunvloeibare
secondelijm, bijna geen tijd om de onderdelen goed
passend tegen elkaar te houden en eventueel iets te
verschuiven.
Het is dus van belang tevoren zeer goed de delen te
hebben gepast! Bij gebruik van twee componentenlijm
heeft u tijd de delen te schuiven maar daarna duurt de
droogtijd wat langer. Wij adviseren voor secondelijm
een goed merk te kiezen (Olba, Bison, Locktite enz).
Goedkope potjes vergaan binnen enkele jaren met
losrakende delen als gevolg. Werk nooit direct uit het
flesje of de tube! Er komt vrijwel altijd een verkeerd
gedoseerde hoeveelheid lijm uit…Breng wat lijm aan
op een kunststof plaatje (geen poreus hout of karton)
en breng de lijm vandaar met een cocktailprikker naar
het te lijmen onderdeel. In veel gevallen kunt u de
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twee delen op de juiste plaats tegen elkaar houden en
dan dunvloeibare lijm in de lijmlaad laten lopen met de
cocktailprikker. Met name waar u aan de niet zichtbare
zijdes kunt lijmen.
Bij handgrepen brengt u op de handgreep zelf aan het
in te steken pinnetje wat lijm aan en niet op de bak. Zo
is er minder kans op vlekken. Eventueel daarna aan de
binnenzijde (mits de gaatjes volledig zijn doorgeboord)
wat extra dunne secondelijm druppelen. Dunne lijm zal
dan vanzelf in het gaatje kruipen.
Mocht u met secondelijm werken en delen zitten op de
verkeerde plaats vast dan kunt u de delen los krijgen
door voorzichtig in de lijmnaad te snijden of door het
hele model even in kokend water te leggen. Alle
gelijmde delen komen dan met een mesje beter los
maar u zult nog wel voorzichtig eventuele lijmresten
moeten verwijderen.
Met name dubbel te vouwen (messing) onderdelen
zijn zeer goed met secondelijm te verlijmen. Let op dat
u niet te dicht bij een gelijmde verbinding achteraf wilt
solderen. De damp van verbrandende secondelijm is
erg irriterend voor uw ogen!

Richten van kunststof onderdelen
Als bepaalde gietdelen wat krom zijn (dit kan gebeuren
door het gietproces) dan zijn deze normaal gesproken
vrij eenvoudig recht te krijgen. Leg de delen op een
plat vlak en verwarm ze met een föhn tot het
onderdeel iets zacht en vervormbaar wordt. Dit zal
alleen bij dunne delen werken. Dikkere onderdelen legt
u een paar minuten in kokend water zodat ook de kern
zachter word. Haal het deel uit het water, houd het
tussen uw vingers of op een plaat in de juiste vorm
(eventueel kort iets te ver tegen de vervorming in
buigen) en koel het goed met koud water.
Mocht u per ongeluk gietdelen van slechte kwaliteit
hebben ontvangen dan kunt u altijd vervangende delen
vragen.

Gietkanalen en bramen verwijderen:
De kunststof onderdelen hebben allemaal een plek
waaraan deze zijn gegoten. Deze gietboom zaagt u het
beste los met een fijn zaagje (b.v. de railzaag van
Roco). Losknippen met een tangetje kan tot kapot
springen van onderdelen leiden (b.v. bij de
veerpakketten). U kunt dus beter voorzichtig zagen en
de resten van de bramen met een vijltje en
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schuurpapier wegwerken. Dunne gietvliezen kunt u
met een scherp mes wegsnijden.

Gaatjes en plamuren:
Eventuele gaatjes in de kunststof delen pas dichten na
het aanbrengen van een dunne primerlaag. Hierdoor
ziet u beter of de gaatjes misschien toch "dicht" zijn,
d.w.z. dat het een ingesloten belletje is. Aan deze
belletjes hoeft u niets te doen.
Gaatjes in het gietwerk kunt u het beste plamuren met
twee componenten polyester plamuur van Alabastine.
Veel andere soorten hobbyplamuur (b.v. Tamiya)
hebben erg veel last van krimp zodat u meerder malen
dezelfde plek moet plamuren. Na droging de plamuur
glad schuren met een vijltje of schuurpapier.

Gebroken delen repareren:
Mocht per ongeluk toch een deel (af)breken dan is het
kunststof zeer goed en sterk te repareren met dunne
secondelijm. De delen zullen na breuk precies op elkaar
passen en zijn zo goed verlijmbaar. Let wel op dat u
ook exact goed het deel aan elkaar zit, dan is de
verbinding het sterkst. Als de delen iets verschoven
worden gelijmd kunnen ze weer afbreken.

Solderen:
Voor de bouw van deze kit is solderen niet vereist maar
we raden het voor een paar onderdelen wel aan.
Mogelijk is dit voor u kans enige ervaring op te doen
met messing etswerk. Oefen eerst op een aantal
reststukjes van de etsfret (het “kader” van de geëtste
onderdelen).
Mocht u geen ervaring hebben dan adviseren wij u
eerst het boekje “Soldeerologie” te kopen bij GM&S te
Haarlem.

Etsbramen verwijderen:
Het loshalen van een geëtst onderdeel doet u het
beste op een plaat vlak, hard materiaal zoals MDF met
een scherp afbreek- of stanleymes. Een eventueel
restant van een hechtpunt dient u meestal goed te
verwijderen zodat de passing van het onderdeel goed
blijft. Hechtpunten aan insteek pennetjes enz. hoeft u
niet te verwijderen.
Bekijk dit goed voordat u een onderdeel aanbrengt.

Vijlen en schuren:
Zorg bij het vijlen van (o.a. geëtste) onderdelen er
altijd voor dat u voldoende steun onder het onderdeel
heeft. Probeer altijd zo dicht mogelijk bij de te
bewerken zijde het onderdeel in te klemmen of met
MK Modelbouwstudio’s 2013

uw vingers vast te houden. Hierdoor voorkomt u
verbuiging. Gebruik bij het vijlen geen grove
houtvijltjes maar kleine naaldvijltjes (deze vijltjes zijn
meestal max. 5mm breed). Bij het wegvijlen van
soldeer eerst de vijlen langs een krijtje halen zodat de
vijl niet verstopt raakt met tin. Als dit toch gebeurd dan
schoonmaken met een messing borsteltje.
Maak eventuele ramen en andere openingen
voorzichtig met een spits scherp mes open zodat hierin
glas geplaatst kan worden na het schilderen.
Schuren van onderdelen doet u bij voorkeur met (nat)
schuurpapier, korrel 600 of hoger

Vouwen van messing delen:
Vouwlijnen komen bij haaks om te zetten delen STEEDS
aan de binnenzijde.
Bij het dubbelvouwen van onderdelen STEEDS aan de
buitenzijde!! Let hier zeer goed op bij de bouw
aangezien veel delen slechts 1x gevouwen kunnen
worden!
Bij het vouwen van onderdelen dient u zoveel mogelijk
het zwakste (kleinste) deel naast de vouwlijn in te
klemmen in de bankschroef of een platbek tang.
Hierdoor voorkomt u vervorming van deze delen.
Natuurlijk is dit niet altijd mogelijk maar probeer dit
zoveel mogelijk aan te houden.

Overige:
Maak na het solderen van onderdelen deze eerst heel
goed schoon met lauw water om resten
soldeervloeistof te neutraliseren. Hierdoor voorkomt u
aantasting van o.a. de assen en wielbanden. Daarna
kunt u ze aan het model vastzetten.
Neem bij de bouw de tijd en controleer aan de hand
van foto’s en bouwbeschrijving steeds of u ook
daadwerkelijk weet wat u aan het maken bent.
Probeer voor uzelf nieuwe technieken (spuiten,
solderen) eerst uit op wat stukjes restmateriaal van de
etsfret of op een oud wagentje.
Noteer dingen die u bang bent te vergeten bij de
stappen in de bouwbeschrijving met een merkstift.
Noteer opmerkingen of onduidelijkheden ook en laat
het ons weten zodat we dit in de toekomst kunnen
verbeteren.
Reserve onderdelen zijn los verkrijgbaar voor degene
die een kit hebben gekocht. Noteer daarbij duidelijk
om welk onderdeel het gaat, vooral bij etswerk!
En natuurlijk als laatste: lees eerst de hele
bouwbeschrijving!
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Gereedschappen:
Zorg ervoor dat u over de volgende gereedschappen beschikt:
Fijn handgereedschap:
• Een klein scherp kniptangetje met platte zijkant (zijkniptang)
• Een platbektang (met gladde bek) voor het omzetten van onderdelen
• Een spits punttangetje, let op dat de bek zeer goed sluit.
• Een scherp Stanley mes om de onderdelen uit de fret te snijden.
• Een scherp spits mesje, b.v. X-acto setjes of een scalpelmesje met verse bladen
• Een harde en vlakke ondergrond; bij voorkeur MDF.
• Een setje GOEDE naaldvijltjes. In ieder geval een rond, half rond, driehoekig en plat vijltje. Naaldvijlen zijn
meestal ca 5mm brede zeer fijne vijlen. Niet te verwarren met sleutelvijltjes voor houtwerk. Deze zijn
goedkoper en ca 1 cm breed maar te grof voor fijn modelbouwwerk.
• Boortjes 0,5, 0,8, 1,0, 2,0 en 2,5mm met een handboorhoudertje
• Miniboortol met metalen doorslijpschijf (met diamant bekleed, zie verderop)
• Eventueel kleine freesjes
• Soldeerbout minimaal 40 watt met schone / vertinde punt
• Goede verlichting en een gladde vloer zonder tapijt!
• Zacht schuim of andere bescherming (b.v. bubbelplastic) om het model op te leggen bij de afbouw /
schilderwerkzaamheden
Verkrijgbaar bij speciaalzaken:
• Soldeerverf (voorkeur, zie solderen, verkrijgbaar bij GM&S)
• Transfer vloeistof (fixeer en weekmaker), verkrijgbaar bij o.a. GM&S en Jophispoor
• Glasvezel stift (radeerpen), o.a. bij de betere boekhandel of GM&S verkrijgbaar
• Secondelijm (dun en middeldik), o.a. Olba is zeer goed
• Eventueel twee componentenlijm, b.v. van Bison
• Verf, grondverf, plamuur, kleine kwastjes en afplaktape (zie schilderen)
• Soldeertin (1mm dik electra soldeer)
• Schuurpapier korrel 300 (grof werk) en 600 (fijn), bij voorkeur waterproof en nat gemaakt gebruiken
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Bouwbeschrijving stoomlocomotief serie NS 4500
Maak als eerste alle kunststof delen zeer goed schoon om resten siliconen van de matrijs te verwijderen. Doe dit
in warm water met wat vloeibaar schuurmiddel (Cif enz.) en een oude tandenborstel. Door deze voorbehandeling
zult u uw model een stuk beter kunnen verlijmen en zal uiteindelijk de primer beter hechten.

Verwijderen van de bramen en gietkanalen:
Door de wijze van productie is het noodzakelijk dat de kunststof onderdelen van gietkanalen zijn voorzien. De
resten van deze kanalen dient u vooraf te verwijderen en zo glad / strak mogelijk af te werken.
Let op: bij gebruik van een tang om de bomen los te halen kunnen de kanalen op onverwachte plekken
losscheuren, vaak met schade aan het onderdeel als gevolg. Zaag ze bij voorkeur af of gebruik een stalen
doorslijpschijfje. Gebruik liever geen "stenen" doorslijpschijfjes want deze zullen bij klemmen snel zelf kapot gaan
met gevaar voor rondvliegende stukjes slijpschijf. De metalen slijpschijfjes hebben hier geen last van.
Bij het slijpen kan er veel stofontwikkeling ontstaan ten opzichte van het zagen!
Soms kunt u gietkanalen netjes losbreken als u de rand tussen kanaal en model goed insnijd met een scherp mes.
Doorsnijden zal in de praktijk niet lukken of ook tot scheuren leiden.
Op de foto's is gemarkeerd welke delen u moet verwijderen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Gietblok achterzijde tenderframe
Gietblok tender binnenwerk
Gietblok frame verlengdeel
Gietstuk aan warmtewisselaar
Gietblok aan achterzijde frame
Middenvak frame open maken, de dunne zijsteunen aan de onderzijde ook verwijderen. De twee
"driehoeken" aan de onderzijde dienen wel behouden te blijven. Zie voor meer details over wat wel en
niet te verwijderen van de voetplaat de beschrijving van dit onderdeel verderop.
Gietblok machinistenhuis voorzichtig verwijderen
MK Modelbouwstudio’s 2013
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Ketel ontbramen:
1. Gietrandje verwijderen
2. Gietnaad glad vijlen en schuren
3. Gietblok verwijderen zodat de ketel aan de achterzijde helemaal glad is en goed tegen het
machinistenhuis aansluit.

Kap van de tender:
1. Gietrand verwijderen.
2. Nokje glad vijlen.
Na ontbramen gehele opbouw op een stuk schuurpapier (korrel 300) zetten op een gladde vlakke (glas)
plaat en de onderzijde licht schuren zodat deze helemaal glad is en netjes aansluit op het frame.

Gaatjes doorboren:
Op de plaatsen waar handgreep houders enz. komen zijn de meeste gaatjes al als klein centreerpuntje aanwezig.
De gaatjes voor de handgreephouders boort u in met een 0,8 mm boortje.
Voor enkele andere leidingen op de ketel zijn kleinere gaatjes nodig (meestal 0,5 mm).
Welke leidingen u precies aanbrengt en daarmee welke gaatjes u inboort hangt af van de gekozen versie. Het kan
nodig zijn enkele gaatjes die niet gebruikt worden te plamuren en glad te schuren. In principe is er vanuit gegaan
dat het minder werk is een extra gaatje dicht te maken dan de plaats van meerdere gaatjes op een ronde ketel te
bepalen.
Tip: Voor het boren gebruiken wij vaak een zgn "centreerboor" van 0,5 mm. Dit zijn boortjes met een dikkere
schacht en een 0,5 mm boortje aan de voorzijde van ca. 2 mm lengte. Door de korte lengte breken deze boortjes
bijna niet af, ook niet als u gaatjes boort in b.v. messing etsplaten enz. Centreerboortjes zijn wat lastig te vinden
MK Modelbouwstudio’s 2013
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en zijn soms wat prijzig maar ze gaan erg lang mee en zijn die paar euro zeker waard. U kunt ze bestellen bij de
betere gereedschapwinkel en dergelijke winkels op internet.

Overige voorbereiding van de kunststof onderdelen:
Voordat u de afzonderlijke onderdelen gaat bewerken, deze waar nodig nog verder glad schuren, eventuele kleine
gaatjes plamuren enz. Gebruik voor het glad schuren waterproof nat schuurpapier korrel 600. Ook is het
makkelijker de delen vooraf een keer erg goed te ontvetten als ze nog niet gemonteerd zijn. Leg alle delen in een
goed heet sopje met afwasmiddel en schuur de delen met een oude tandenborstel en wat Cif schuurmiddel
schoon. Daarna weer zeer goed afspoelen met heet water en onder de kraan met lauw water naspoelen. Lijm enz.
zal nu beter op de delen hechten.

Digitaal of analoog
Vooraf aan de bouw zult u moeten weten of u het model wel- of niet geschikt voor digitaal bedrijf wilt opbouwen.
Standaard is het model bij aanvang van de ontwikkeling nog voor analoog bedrijf ontworpen, alle nog te
verschijnen modellen zijn voorbereid voor digitaal bedrijf.
Aansluiting decoder:
Aansluiten van een decoder is bij dit model vrij eenvoudig. De loc neemt de stroom op en voert deze via een
stroomvoerende koppeling door naar de tender. De decoder kan eenvoudig worden aangesloten tussen deze
koppeling en de stroomafnemers. De draden van de koppeling dienen dan niet aan de pertinax printplaat te
worden gesoldeerd maar aan de motoruitgang van de decoder. U heeft voor dit model slechts een eenvoudige
decoder nodig, verlichting is bij de bouwset niet aanwezig.

Voorbereiding voor inbouw decoder (optioneel)
Belangrijkste punt is de afmeting van de door u toe te passen decoder. Er zijn meerdere plekken geschikt voor
inbouw. Een optie is een kleine decoder aan de onderzijde van het dak van het machinistenhuis aanbrengen.
Nadeel is de noodzaak voor een stekkerverbinding met het frame omdat de kap anders moeilijk los kan worden
gehaald.
Een meer geschikte inbouwplek is de vuurkist (vierkante deel van de ketel). Deze moet dan wel vooraf wat
worden uitgehold (bij de tweede oplage is deze uitsparing al in de ketel aanwezig). Een maximale ruimte kan dan
ontstaan van 20x25x10 mm maar een breedte van ca. 5 mm is meestal al voldoende. Dit lijkt vrij dramatisch maar
valt in de praktijk wel mee. Klem de ketel (niet de vuurkist) tussen karton stevig in een bankschroef en boor met
een 2 mm boor aan de onderzijde in het midden van de vuurkist een rij gaatjes, maximaal 2 cm diep. Boor deze
gaatjes dan stapsgewijs op naar 5 à 6 mm (voorzichtig!). Ook vanaf de kopzijde kunt u de vuurkist wat inboren,
net zolang tot u voldoende ruimte heeft voor uw decoder. Gebruik een klein freesje voor het verwijderen van
eventuele kleine oneffenheden in de sleuf.
Na het vastlijmen (schroeven is dan niet meer mogelijk) van de ketel aan de voetplaat boort u ook de voetplaat
onder deze sleuf open zodat u vanaf de onderzijde de decoder erin kan steken, rechtsreeks vanaf het frame.
Stekkers zijn zo niet nodig. We raden aan alle overtollige draden aan uw decoder (bv voor verlichting) te
verwijderen, deze kunnen alleen maar in de weg zitten bij montage.

Demonteren locomotief
De donorloc kan nu gedemonteerd worden. Dit is vrij eenvoudig door simpelweg alle schroeven los te draaien en
dan steeds voorzichtig weer een stuk te verwijderen. Het onderstel moet tot aan een leeg metalen frame worden
gedemonteerd want dit moet worden ingekort. Ook de tender kunt u demonteren.
Voordat u alles uit elkaar haalt kort u de schroef in waarmee de kap aan het frame zit en waarmee tevens het
drijfwerk op zijn plaats wordt gehouden. Draai deze los en verwijder de kap. Draai deze vervolgens weer van
onderaf door het frame en de moer erop waarmee het drijfwerk is vastgezet.
Slijp de schroef nu net boven de moer af. Draai de moer eraf waardoor de schroefdraad weer gangbaar word en
vijl eventueel de afgeslepen zijde daarna voorzichtig wat schuin aan. Deze schroef gebruikt u weer bij de
assemblage van het frame.
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Het drijfwerk kunt u bij de demontage voorlopig aan de wielen laten zitten. We raden aan dit op het moment van
schilderen eventueel alsnog los te halen maar tijdens de bouw en het regelmatig passen hoeft dit nog niet.
U hoeft niet alle handgrepen van de loc en tender te verwijderen, in principe kunt u de gehele kap intact laten.
Let erop dat u alle schroefjes enz. bewaard, diverse hiervan heeft u bij de bouw van de nieuwe loc weer nodig.

Frame inkorten en aanpassen

Zoals vooraf duidelijk zichtbaar heeft een BR 57 een drijfwiel teveel en een loopwiel te weinig. Het frame wordt
daarom doorgezaagd tussen de laatste twee assen, precies waar het frame dunner wordt. Gebruik hiervoor een
stevige beugelzaag en klem het frame in een bankschroef in voordat u begint. Aan de voorzijde moet het frame
ook wat worden ingekort als afgebeeld. Voor de cilinders blijft ca 1,5mm aanwezig met daarin een excentrisch
gaatje. In dat gaatje valt straks een nokje dat aan het kunststof frame zit. Als laatste "grove" zaagklus verwijderd u
de grote opstaande "pen" vooraan, vlak met de bovenzijde van het frame (zie verderop foto geassembleerd frame
voor bovenzijde).
Het kunststof deel van het remwerk wordt ook iets ingekort, deel "X" op foto vervalt (alles na de remblokken links
van "2" inclusief pennetjes enz.). Het gehele remwerk schuift vervolgens 1 wiel naar voren wat betekend dat u
een nieuw gaatje erin moet boren voor de schroef waarmee het drijfwerk wordt vastgezet, ongeveer t.h.v. nr. 2
op de foto.
Van de wielen vervalt de achterste as. Schroef de koppelstangen van het laatste wiel los waarna u de
koppelstangen kunt u afknippen met een stevige scherpe tang. Gebruik geen klein tangetje, de koppelstangen zijn
erg hard! De kniprand vervolgens met een fijn vijltje glad afwerken zodat er geen braam meer zichtbaar is.
Doorslijpen kan natuurlijk ook.
MK Modelbouwstudio’s 2013
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Ook de pertinax printplaat met stroomafnemers word ingekort, de stroomafname van de achterste as vervalt. De
beide klinknageltjes waarmee de strips zijn vastgezet aan het pertinax blijven ongewijzigd. Let op: bij veelvuldig
passen en meten kunnen de stroomafnemers verbuigen. Ga deze alleen als het noodzakelijk is (bv net voordat u
e.e.a. assembleert) weer in model buigen om herhaaldelijk vouwen met als gevolg breuk te voorkomen.
Van het drijfwerk de lichtgrijze kunststof delen die bovenaan in de cilinders worden gestoken (met rechthoekig
pennetje) voorzichtig loshalen. Deze blijken in de praktijk vaak los/kwijt te raken tijdens de bouw. U kunt ze
daarom beter vastlijmen aan de nieuwe cilinders. Let op!: Het pennetje in dit onderdeel is beweegbaar en moet
beweegbaar blijven. Gebruik dus zeer weinig lijm. Een andere veilige optie is het onderdeel nu eruit te halen en
opzij te leggen tot assemblage van de hele loc.

Voorloop as
Neem het messing onderdeel hiervoor uit de etsplaat. Vouw
het over alle vouwlijnen haaks om, vouwlijnen steeds aan de
binnenzijde. De pennetjes vooraan daarbij ook haaks
omzetten zodat het bovendeel er overheen valt.
Middenin het plaatje zitten twee sleufjes, hierin past
onderdeel 8 op de eerste foto bij "ontbramen". Dit schotje is
iets afwijkend van de foto (zie
tekening hiernaast). Het heeft aan de
achterzijde en pennetje van 1mm
breed en ca 3mm hoog met net
daarvoor een dunner spits pennetje. Op het grotere pennetje
komt het veertje zoals hiernaast afgebeeld, afkomstig van de
donorloc.
Er blijkt in de praktijk nog wat meer variatie in de constructie
van de Roco loc te zijn waardoor dit veertje soms ontbreekt.
In dat geval zelf een veertje wikkelen van 0,3mm messing draad over een wielas. Bedoeling is dat de veer het wiel
aangedrukt houd maar zeker niet de loc zelf optilt. Indien nodig de veer inkorten of wat oprekken. Dit
proefondervindelijk testen met een opgebouwde loc (met ballast).
U kunt nu ook meteen de wielen er op zetten. In tegenstelling tot de foto is het dan aan te raden eerst het geheel
schoon te maken en zwart te schilderen (zie schilderen aan het einde voor instructies). Boor bovendien indien
nodig eerst het asgat met een 2 mm boor door om klemmen van het wiel te voorkomen.

Scharnierpunt voorloopas
het afgebeelde kunststof onderdeel wordt terug gelijmd voorin
het metalen frame waaruit het afkomstig is. Dit deel is voorzien
van een afdekplaatje en daarin wat koperen stripjes voor de
verlichting, bovenop zit de messing pijp voor een eventuele
rookgenerator. Dat alles vervalt, alleen het afgebeelde kunststof
deel blijft gebruikt. Lijm vooraf in het holle pennetje een stukje
van het bijgeleverde ronde styreen en vijl deze na droging glad
met de onderzijde van het kunststof plaatje. Middenin het stukje
styreen boort u een 1,5 mm gaatje. Eén van de korte zwarte
schroefjes met bolle kop (6,5 mm lang inclusief kopje) gebruikt u
om het loopwiel vast te zetten in het geboorde gaatje. De schroef
niet geheel strak aan te draaien, het loopwiel moet zijdelings
kunnen blijven bewegen.
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Cilinders
De loc krijgt andere cilinders die als kunststof delen zijn
meegeleverd. De gaatjes voor de pennen van het
drijfwerk moet u mogelijk doorboren om een gietvlies
te verwijderen. Aan de voorzijde van de cilinders zijn
ook gaatjes aanwezig, deze boort u door voor het
insteken van de cilinderpennen.
Onder het grootste gat boort u nog een 1 mm gaatje
(niet aanwezig op gietdeel). Hierin lijmt u aansluitend
een klein stukje 1mm draad dat u na droging van de
lijm op ca. 1,5 mm lengte recht afknipt.
In het bovenste gaatje lijmt u ook een stukje 1 mm
draad, later afknippen op ca 2,5 mm.
In het grootste gaatje lijmt u een stukje 1,5 mm draad.
Deze niet dieper in de cilinder steken dan de materiaaldikte van de cilinder. U heeft anders kans dat de
bewegende cilinderpen van het drijfwerk hier tegenaan stoot en de loc daardoor niet goed loopt. Deze langere
pen als de lijm droog is, afknippen op 9 mm vanaf de cilinder.
Onderop de cilinders komt een messing etsdeel met 3 pennetjes, dit zijn de spuikranen. Boor daarvoor onderin
de cilinder eerst een drietal 0,5 mm gaatjes en lijm hierin het deeltje vast.
In de praktijk kan het gebeuren dat de klemlipjes van de cilinders afbreken, zeker als er kleine bramen aan zitten.
Dit is echter geen probleem voor de rest van de bouw. Opnieuw vastlijmen heeft weinig zin, meestal breken ze
daarna opnieuw los. Pas als de cilinders zijn gespoten (tegen het einde van de bouw) kunt u ze met een drupje
lijm aan het frame vastzetten.

Voetplaat
Verwijder als eerste de gietbramen en extra versterking middenin, zoals afgebeeld op de onderstaande foto en de
eerste foto bij "verwijderen gietbramen en kanalen". Let op, ben voorzichtig zodat het frame niet breekt! Kijk
goed op de foto's wat u moet weghalen.

De twee schuine pennen in het midden laten zitten en ook de wat dikkere dwarsstrip op ca 2cm vanaf de
voorkant. Aan dit ca 2mm dikke deel zit bovendien een excentrisch pennetje dat u niet moet verwijderen! Als u
het metalen frame nu neemt behoort dit goed tegen de pen aan te sluiten zodat de voorzijde van de metalen
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"cilinderblokken" op 19mm vanaf de voorzijde van de bufferbalk komt. Mogelijk zitten er wat bramen in de weg
die u moet wegvijlen.
Op de vloer van het machinistenhuis is een rechthoekig gietblok aanwezig met in het midden daarvan een gaatje.
Dit blokje dient u in zijn geheel te verwijderen, anders past straks het interieur en het machinistenhuis niet.

Trapjes en spoorstaafruimers
Neem nu het messing etsdeel dat vooraan onder de voetplaat
komt en waaraan de traptreden en spoorstaafruimers zitten.
Vouw op de vouwlijnen dit onderdeel steeds haaks om
(vouwlijnen binnenzijde) tot u het afgebeelde model heeft. Bij
de trapjes is er een klein sleufje aanwezig waarin u de traptrede
aanbrengt. Het rood getekende deel (1) dient u af te knippen,
hier kan anders de binnenhoek van de bufferbalk een goede
passing blokkeren.
Het hele deel brengt u nu onder de voorzijde van de voetplaat
aan, de treden aansluitend tegen de bufferbalk. Bij de nokjes
achter de treden brengt u wat extra lijm aan om de bevestiging
van de treden te versterken. Indien u wilt kunt u de naad
tussen het messing deel en de voetplaat nu glad plamuren, in
de praktijk is deze bijna niet zichtbaar na montage.

Machinistenhuis
Neem het machinistenhuis en verwijder alle bramen, met name bij de ramen. Pas het dan goed op de voetplaat.
Vijl eventueel de onderzijde van het machinistenhuis aan de binnenkant iets schuin weg. Daarvoor kan de
aansluiting net wat strakker worden. Let erop dat het machinistenhuis goed haaks op de voetplaat past en lijm
deze dan vast aan de voetplaat. Vul een eventuele kier tussen voetplaat en machinistenhuis op nu u rondom
overal nog goed bij kunt.

Ketel
Neem de ketel en zet deze op een vlakke plaat met een stuk schuurpapier erop. Voorzichtig de ketel staand
hierop schuren zodat de onderzijde helemaal strak is. Er hoeft slechts minimaal geschuurd te worden, met name
om eventuele braampjes weg te schuren.
U heeft de keuze de ketel demontabel te houden voor het schilderen of om deze vast te lijmen aan het
machinistenhuis en de voetplaat. Vanwege het netter kunnen aanwerken van eventuele naden en aansluitende
leidingen kiezen wij liever voor vastlijmen. Daarmee word de loc ook steviger en is er minder kans op vervorming
van de relatief dunne voetplaat. Met name als u een digitaal model bouwt raden wij verlijmen van frame,
machinistenhuis en ketel aan! U kunt dan na het verlijmen de bodemplaat onder de vuurkist (waar de decoder in
komt) open fraisen / boren. Let op dat u de vuurkist goed rondom verlijmt aan de voetplaat met slechts weinig
lijm zodat er niets uit de naden wordt geperst. Als u de bodem demontabel wilt houden kan het open maken van
de uitsparing tot een flinke verzwakking van de voetplaat leiden, houd hier dan goed rekening mee tijdens de
verdere bouw om doorbreken te voorkomen!
Als u de ketel wilt vastschroeven kan dat van binnenuit door het machinistenhuis. Het schroefgat dient u zelf te
boren vanaf de voorzijde (klein centreerpuntje in het midden aanwezig, ca 4mm vanaf het dak). Daarbij aan de
binnenzijde het gat wat opruimen met een 4mm boor zodat het schroefkopje verzonken komt of van het
interieurdeel aan de achterzijde wat wegfraisen. Anders zal de schroefkop de passing van het interieurdeel tegen
het machinistenhuis blokkeren.
Bij het lijmen en schroeven zeer goed opletten dat u de ketel exact in het midden tegen het machinistenhuis
aanbrengt. Een eventuele kier tussen ketel en machinistenhuis kunt u na droging goed afwerken.
Tegen de onderzijde van de vuurkist, waar deze aansluit op de voetplaat komen twee messing stripjes (eerste
foto, nr 9). De ronde zijde komt aan de voorkant van de vuurkist, de rechte zijde sluit aan tegen het
machinistenhuis.
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Waspluggen: De ketel had pluggen die van buitenaf toegankelijk waren voor het ketelwassen. Op diverse foto's
zijn deze zichtbaar als iets verdiepte holle kommen in de vuurkist zijkant en op de ronde hoek aan de voorkant
van de vuurkist. In die kom is een pennetje zichtbaar, in werkelijkheid de uitneembare plug. Bij de meeste loc's
zijn deze pluggen voor het oog afgedekt met een plaatje en daardoor bijna niet zichtbaar. Het model is dan ook
niet van de waspluggen voorzien. Als u ze wilt maken kunt u op de aanzichten de plaatsen terug vinden. Boor met
een 0,5 mm boortje een gaatje van ca. 3 mm diep en boor dat gaat vervolgens met een 1,5 mm boortje op tot de
boor net geheel in de ketel komt (zeer ondiep!!). Lijm in het 0,5 mm gaatje een stukje draad en knip dat na
droging af in het vlak van de ketel. Dit is wel een "priegel" werkje, als u het niet uitvoert valt het ook niet op en
diverse uitvoeringen hebben deze niet afgedekte pluggen dus niet gehad.
De ruwbouw van de loc is nu af, we raden aan nu de loc eenmalig te assembleren en testen voordat u alle details
aan gaat brengen zoals handgrepen en leidingen.

Eerste assemblage
Om het frame aan de kap te monteren is een aanvulling op het bestaande frame nodig. Dit onderdeel lijmt u aan
het metalen frame. Bij het vastlijmen dient de onderzijde van het frame dient overal gelijk te blijven en de
uitsparing voor de achterste as bepaald de exacte plaats. Eventueel vooraf aan het lijmen de verf van de zijkant
van het Roco frame schuren zodat de lijm op het metaal hecht en niet de laklaag.

Het metalen frame wordt aan de voorzijde vastgehouden door een nokje en aan de achterzijde uiteindelijk door
een schroef. Als het frame is verlengd kunt u dit passen met de kap. De platte vierkante blokken voorop de
voetplaat zijn delen van de cilinders en ze moeten exact in lijn komen met de cilinders die u nu even los op het
Roco frame steekt. De positie hiervan bepaald de exacte plaat van het frame onder de kap!
Boort nu het gat achterin het kunststof deel door de voetplaat heen(zie pijl) met een 2 mm boortje. In het
machinistenhuis komt het interieurdeel van de vuurkist. Houd dit deel op de juiste plaats en boor door hetzelfde
gat van onderaf een klein putje in de onderzijde van de vuurkist. Neem het deel eruit en boor dat gaatje
vervolgens met een 1,5 mm boor verder door, ca 7 mm diep.
Een zwarte schroef van de donorloc met verzonken vlakke sleufkop komt hierin en
zet zichzelf vast in het kunststof waardoor het frame aan de loc wordt bevestigd. De
schroef zal in eerste instantie te lang zijn en moet daarom worden ingekort. De
uiteindelijke lengte daarvan is afhankelijk van de diepte van het verzonken gat in
het frame en de diepte van het ondiepe 2 mm gaatje in de vuurkist. Deze zult u
daarom zelf moeten bepalen door eerst zonder inkorten de schroef erin te draaien,
zodanig dat deze met een aantal slagen goed vast klemt.
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Opmerking: Het is inmiddels gebleken dat bij verschillende Roco locomotieven een ander soort lange schroef is
aangebracht om e.e.a. te monteren. Deze schroef heeft voor een groot deel geen schroefdraad en is niet
bruikbaar, vandaar dat een extra andere schroef hiervoor bij de onderdelen is ingesloten.
Waar u de pijl op foto ziet bevind zich nu een klemnokje. Hierin valt straks het ingekorte kunststof plaatje met
remblokken. Dit nokje daarom niet verwijderen!
Op foto is te zien dat de loc hier al van alle leidingen is voorzien en dat de pertinax stroomafnemers weer zijn
aangebracht. We raden u aan dit pas te doen nadat de kap en het frame eerst zonder deze delen aan elkaar zijn
gezet en gepast.
U kunt daarna beginnen met assembleren van het frame zoals op onderstaande foto is afgebeeld. Zichtbaar is het
remwerk dat 1 as naar voren is geschoven. Ook is de koppeling naar de tender aangebracht waarbij tijdelijk een
schroefje door het gat is gestoken tijdens de montage.
Let op: er blijken twee versies bij Roco in omloop te zijn van de koppelingsschacht... De ene versie past zonder
problemen, de andere is bij de schroef wat dikker en moet daarom daar wat platter worden gevijld.
Het complete frame schroeft u onder de kap waardoor u al duidelijk beeld krijgt van het eindresultaat. Voor het
proefrijden goed controleren of de stroomafnemers contact maken met de wielen en of ze, net als de wielen,
goed schoon zijn.
Na afwerking van de tender en proefrijden kunt u het frame er weer uithalen en de verdere afwerking van de loc
afronden.

De eventuele decoder bouwt u in op het frame als afgebeeld. De aansluitingen vanaf de printplaat gaan naar de
ingang van de decoder, de draden van de koppeling zitten aan de uitgang en gaan in de tender rechtstreeks naar
de motor. Er mag in geen geval een rechtstreekse aansluiting tussen de koppeling (=motor) en de printplaat (=rail)
zijn!
Ook kunt u de tender niet voorzien van extra stroomafnemers die rechtstreeks op de motor zijn aangesloten.
Indien u dit wel wilt doen zal u een extra stekkertje zelf moeten inbouwen tussen tender en loc.
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De drieassige tender:
Let op: beschrijving van de vierassige tender vind u geheel achteraan deze bouwbeschrijving!
De aandrijving van de bestaande tender wordt gedeeltelijk overgenomen naar uw model. Vanwege de afwijkende
wielafstand en wiel diameter moet deze echter voor een groot deel opnieuw opgebouwd worden. Ga rustig aan
het werk en werk nauwkeurig! Te grote speling kan snel voor een slecht lopende aandrijving zorgen maar een te
nauwkeurig gebouwde aandrijving ook! Zonder enige tolerantie is er teveel wrijving en klemmen o.a. de assen.
Goed tussentijds kijken of alle delen soepel beweegbaar blijven is van belang!

Voorbereiding tender frame

Tenderframe:
1. In deze nokjes komen de stroomafnemers van de donorloc. Het is waarschijnlijk nodig de rood
gemerkte puntjes iets weg te snijden zodat de stroomafnemers goed in de sleufjes passen.
2. Pennetjes op de remblokken verwijderen ("rondje" niet verwijderen). Dit kan met een klein scherp
tangetje.
3. Midden boven de wielen van de buitenste assen de "spatborden" ca 3 mm breed weghalen. De assen
van de aandrijving kunnen hier anders in gaan klemmen.
Let op! Voorkom dat de remblokken tijdens de bouw afbreken door voorzichtig te werken. Mocht dat
toch gebeuren, leg de afgebroken delen dan weg en lijm ze dan pas terug zodra u aan het aanbrengen van
de grondverf begint om te voorkomen dat ze nogmaals beschadigen.

Opbouw buitenliggend tenderframe:
Aan het kunststof tenderframe monteert u de twee messing stripjes die uit de oude tender komen en voor
stroomdoorvoer dienen. Deze passen een beetje lastig soms omdat het onder wat spanning staat. Lijm ze in het
puntje vast in het frame, zodanig dat de draden naar boven weg lopen. Na doorharden van de lijm controleren of
de stripjes nergens boven het kunststof vlak uitkomen waarop straks het binnenwerk van het tenderframe komt.
Dit frame moet goed aansluiten tegen het tenderframe. Daarom waar nodig de messing contactstripjes lager
vijlen / slijpen.
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De motor wordt geklemd door o.a. het ballastblok en
is met het tenderframe verbonden met de twee
aansluitdraden. Zet deze draden pas vast als de
tender onderdelen geheel passend zijn gemaakt en u
de aandrijving wilt laten testlopen, dit om te
voorkomen dat de draden breken.
Verhogen tenderframe:
Breng tussen het cosmetische frame en het
functionele frame vulstripjes aan van ca 0,4mm dikte
(bv styreen of een stukje etsplaat). Dit geeft de
flenzen van de tenderwielen net wat meer ruimte en
de bufferhoogte klopt net wat beter.
Ook op de motor dient u dan 0,4mm vulling tussen
ballast en motor aan te brengen bij de voorzijde van
de motor. Er ontstaat anders net teveel ruimte
waardoor de motor iets omhoog komt en de worm
vrij zal gaan lopen van het tandwiel.
Het blijkt dat soms de flenzen van de wielen iets aanlopen. Bovenstaande oplossing voorkomt in de meeste
gevallen dit probleem maar soms zijn er kleine gietbramen die de wielen net wat laten klemmen. Met name aan
de binnenzijde van de remblokken kan dit voor komen.
Verder gaan de wielen klemmen als het tandwiel niet goed in het midden van de wielas zit waardoor de zijkant
van het wiel gaat aanlopen tegen het cosmetische frame.
Het opgebouwde frame met wielen (zonder motor) behoort soepel te lopen en even soepel te blijven lopen als
het cosmetische frame eroverheen wordt geplaatst. Als dat niet het geval is loopt dat frame ergens tegen het wiel
aan en met u wat wegsnijden.

Tenderwielen:
Voor de tender kunt u de kleine Roco wielen niet opnieuw gebruiken. Wel worden de assen en tandwielen
hiervan opnieuw gebruikt. U dient de bestaande wielen van de assen te halen wat enige kracht zal vergen.
De nieuwe wielen zijn eenvoudiger en met een stuk minder kracht op de oude assen te drukken.
De nieuwe wielen zijn niet voorzien van slipbandjes wat de trekkracht van het model wat verminderen kan, met
name bij lange treinen. Helaas zijn voor de benodigde wielmaat en spaakaantal geen exact passende wielen met
slipbandjes verkrijgbaar en is speciale productie erg kostbaar.
Mocht u desondanks toch voorkeur hebben voor wielen met slipbandjes dan raden we u aan de wielen als volgt
te bewerken:
De wielbanden hebben genoeg dikte om er een iets verdiepte sleuf in te maken voor een slipbandje. Meest
makkelijk zou dit gaan op een draaibank maar die heeft niet iedere modelbouwer. Het kan echter ook met een
boormachientje. Zet het wiel op een meegeleverde puntas in de boormachine, zo dicht mogelijk bij de kop van de
boormachine. Met een scherpe / harde vijl van ca. 1 mm breed met niet al te fijne tanden kunt u nu een groefje
erin maken. Let daarbij op dat u de wielflens niet raakt en aan de voorzijde ca. 0,5 mm van het wiel niet raakt
zodat de slipbandjes goed opgesloten blijven. Oefen anders eerst op een ander overtollig wiel van de loc of
tender. Indien het mislukt zijn reserve wielen voor de tender los leverbaar (prijs 5,- euro per as met twee wielen).
Om te voorkomen dat de stalen wielband te heet wordt en het kunststof binnendeel vervormt dient u steeds
maar een paar seconde wat "af te draaien" en houd u het wiel daarna meteen in een bakje water (al draaiende in
de boormachine is prima, kunt u meteen weer verder werken). Mocht het wiel uiteindelijk een heel klein slagje
hebben gekregen, o.a. door de druk op de wielflens, dan kunt u deze meestal vrij goed narichten door iets door te
drukken in tegengestelde richting. Oefening baart hierbij kunst... Uiteindelijk komt het wiel op de oude Roco
tenderassen die een fractie dikker zijn en vertanding met meer grip hebben. Hierdoor klemt het wiel na het
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verwijderen van de puntas toch weer goed. Doe dit pas in een later stadium en ga de wielen niet "proef" passen!
Hoe minder ze op- en af de as gaan, hoe beter.
Gebruik van een (kennis met) draaibank is natuurlijk beter maar dat zal voor lang niet iedereen mogelijk zijn...
Voor de slipbandjes zelf gebruikt u die van b.v. Roco, art. 40070 (slipbandjes, 12,9 tot 14,6 mm, 10 stuks )
Richtprijs ca. 4,50 tot 5,- euro, verkrijgbaar bij diverse winkels zoals Conrad.
Een ander alternatief is het gebruik van een vloeibaar rubber.
Hiervoor is in Amerika o.a. "bullfrogsnot" in de handel (www.bullfrogsnot.com). Dit is een dun vloeibaar materiaal
dat u over de draaiende wielen aan kunt brengen en wat na droging als een slipbandje werkt. Uit recensies blijkt
dat het prima werkt en ook aanbrengen van een nieuw laagje na slijtage bij veelvuldig gebruik (gebeurt ook bij
slipbandjes), is er makkelijk een nieuw laagje aan te brengen. Het materiaal kost zo'n 25,- dollar ex. porto en
voorkomt het bewerken van de wielen. Bovendien is het ook voor veel andere voertuigen geschikt waarbij u wel
erop dient te letten dat het bij de wielen met dit materiaal ten kosten gaat van de stroomafname. Voor dit model
is dat niet van belang, de loc verzorgt de stroomafname.

De tenderaandrijving
De Roco BR57 is in twee constructie versies
uitgebracht. De ene versie heeft een motor
met twee wormwielen die de buitenste
twee tenderassen aandrijven, de andere
heeft 1 wormwiel en drijft via
tussenliggende tandwielen alle assen aan.
De kit is geschikt gemaakt voor beide
versies.
Voor de door u toe te passen tandwiel
volgorde zie het aanzicht hiernaast, de
linkerzijde is de locomotief zijde.
Bij de versie met 1 worm op de motor kunt
u uiteindelijk eventueel wat extra ballast
aanbrengen aan de linker zijde. Het deel van
de aandrijving dat dan boven de motor
oplegging komt kunt u daarbij verwijderen
en vervangen door lood.
De versie met 2 wormen biedt in principe de
mogelijkheid tussen de messing frameplaten
het kunststof binnenwerk deels te
verwijderen en ook hier extra lood aan te
brengen.
In beide gevallen zouden we u aanraden dit
pas te doen als u e.e.a. heeft getest en de
trekkracht te weinig is naar uw wens.

Afwijkende motor aanbrengen:
De Roco motor is vrij fors in verhouding tot de geleverde trekkracht. Het gevolg is dat in de tender vrij weinig
ruimte overblijft voor ballastgewicht. Dat geld voor beide versies, zowel de 3 a s 4-assige tender.
Voor beide versies is het mogelijk een andere motor aan te brengen. Daar is wat extra werk voor nodig maar u
houd dan meer ruimte in de tender over om met lood op te vullen.
Ook als u een Roco tender heeft met 1 wormwiel aan de motor (latere versies) dan kunt u het "blokje" voor de
tweede worm weghalen van het frame. Dat maakt het mogelijk om de uitsparing in het ballastblok dicht te zetten
(2) en zo meer gewicht in de tender te kunnen plaatsen.
Hetzelfde is van toepassing als u de motor vervangt door een ander, kleiner type met 1 wormwiel.
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Bevestiging alternatieve motor:

Voor de drieassige tender kunt u gebruik maken van een Mashima 16mm "flat can" motor van 30 of 32mm lengte
en voorzien van met twee assen. Op de tweede as kunt u een vliegwiel aanbrengen tenzij u de versie met twee
wormwielen heeft. Een Mashima motor kunt u eenvoudig vastzetten aan het messing etswerk. Daartoe is een
bevestigingsplaatje aangebracht met twee schroefjes erin (niet op volgende foto afgebeeld!). Er is een haaks om
te zetten plaatje met groot gat (voor de Roco motor) en met een kleiner gat met twee schroefgaatjes ernaast.
Zet beide delen haaks om en vertin de vouwlijn.
We leveren ook een wat meer voordelige Mabuchi 16mm flatcan met een enkele as. Helaas zitten de gaatjes voor
de motormontage wat diagionaal. Als u de motor tegen het plaatje houd is duidelijk wat er wordt bedoeld. U kunt
dit op twee manieren oplossen:
- De motor uiteindelijk vastlijmen met rubberkit (werkt prima)
- Het messing plaatje met gaatjes loshalen, op de motor schroeven en weer aan het frame solderen waarbij
u de motor dan vasthoud op de juiste plek.
Bij lijmen: De motor niet strak vast op het tandwiel aangedrukt vastlijmen. Na het vastdrukken de motor een
klein beetje vrij van het tandwielen ophoog halen zodat dit tandwiel bij heen en weer rollen, net een beetje kan
bewegen zonder dat de worm beweegt / wordt geraakt. Deze tolerantie is nodig tegen het invreten van de
tandwielen.
Tip: Zie ook de bouwbeschrijving van de vierassige tender met inbouw voorbeelden van een andere motor

Bouw van de tenderaandrijving
Verwijder eerst goed alle bramen. Neem de losse
tandwielen en laat ze in de aandrijving zakken op
ongeveer de juiste plaats. Ze mogen nergens
klemmen. bij (1) en (2) op foto moet u de gietvliezen
verwijderen. Boor de gaten voor de wielassen door
met een 2,5 mm en de gaten voor de tandwiel assen
met een 3mm boor.
Neem nu de twee messing etsdelen (frame
zijkanten). Pas de gaatjes voor de wielassen met de
losse stalen 2mm assen. Indien nodig met een
ruimertje opruimen tot ze precies passen. Let op,
niet teveel speling geven!
Van de bijgeleverde 2,5 mm messing staf maakt u
asjes voor de tendertandwielen. Deze assen worden
12 à 13 mm lang. Aan 1 zijde dienen de asjes iets
"puntig" te worden (minimaal!). Klem ze in een
boormachine en geef 1 einde een klein schuin
kantje. Daardoor is het straks mogelijk de
draaistelzijkant met assen en al door het kunststof
deel te steken en aan de andere zijde het messing
plaatje erover te zetten.
Door ieder gat voor een tandwielassen komt een
2,5mm messing as. Indien ze niet passen dan de
gaten iets opruimen maar niet iedereen heeft beschikking over ruimers die groter zijn dan 2 mm.
Gebruik dan voor het opruimen een rond vijltje (groter dan 2,5mm) dat u met de hand ronddraait in het gat. Draai
deze linksom ("tegen de draad in"), rechtsom zetten deze vijltjes zich vast en ontstaan grote bramen.
Ruim NOOIT het messing etsdeel te ver op, als de as erdoor past is het prima. Alle extra ruimte die u vervolgens
aan zou brengen gaat ten koste van de maatvoering van de tandwielafstanden en dat zal tot een slecht lopende
aandrijving leiden!
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Maak ook de gaten op maat voor de stalen 2mm assen van de tenderwielen.
Als alle assen zonder problemen erdoor gestoken kunnen worden neemt u ze eruit en brengt u de tandwielen
aan. Neem de oorspronkelijke tender wielassen en haal de wielen eraf. Beschadig daarbij de as en het tandwiel
niet!. Haal het tandwiel van de as (met de hand trekken terwijl u met een tangetje de as vasthoud en wat draait).
Op de losse wielassen brengt u vervolgens de tandwielen aan (as door het kunststof steken en de as er daarna
doorheen drukken).Het kan zijn dat de wielassen en tandwielen nu niet heel goed klemmen. De Roco wielassen
zijn namelijk een fractie dikker. Voor het testen is dit nu echter niet van belang, het is juist praktisch als ze niet erg
klemmen nu want als alles soepel loopt moet eea voor een laatste keer gedemonteerd worden.
Als alle tandwielen zijn aangebracht controleert u of e.e.a. soepel loopt.
Vaak zijn bij oudere locs sporen van vuil op de tandwielen aanwezig. We raden u aan de voor gebruik zeer goed te
ontvetten en schoon te maken in een heet sopje met een oude tandenborstel. Verhard oud smeervet kan tot
klemmen leiden als het tussen de tanden opgehoopt raakt!
Als vuil geen probleem is en e.e.a. desondanks niet soepel loopt dan tandwiel voor tandwiel eruit halen tot u
heeft gevonden waar het probleem zit.
Als alles soepel loopt kunt u de tandwielassen gaan vastzetten aan 1 van de messing zijkanten. Dit is de kant van
de assen die niet is afgeschuind. Haal eerst de tandwielen en wielassen met tandwiel eruit en steek de losse assen
daarna weer in de aandrijving, zodanig dat aan de andere zijde (waar de assen niet vast worden gezet) de assen
goed in de gaatjes van de etsplaat vallen. Als de assen iets te weinig doorsteken kan dit speling geven op de as en
tandwielen.
Steek ook de wielassen er weer in om alles in lijn te houden.
Laat de messing tandwielassen aan beide kanten van de aandrijving even ver doorsteken. Solderen deze nu vast
aan 1 messing zijkant. Door aan slechts 1 zijde de assen vast te zetten kan de aandrijving nu weer uit elkaar
worden gehaald.
Pas nu de oorspronkelijke Roco tenderwielassen in het frame. Mogelijk klemt deze iets, de gaatjes dan iets
opruimen tot ze soepel erin passen.
U kan nu de zijkanten van het frame zwart schilderen en vervolgens e.e.a. weer afmonteren met tandwielen en
de oorspronkelijke tenderwiel assen.
Op de einden van de drie wielassen brengt u aan iedere kant 1 stalen ringetje aan en 1 messing geëtste ring. De
ringen op de assen voorkomen dat de messing draaistelzijkanten van het kunststof binnendeel kunnen raken
waardoor de assen mogelijk niet goed gesteund zouden zijn. Als u geen ringen wilt gebruiken kan u ook de
messing zijkanten tegen het kunststof binnendeel lijmen of voorzichtig een doorgestoken einde van een 2,5mm as
aan het andere frameplaatje solderen maar dan is de aandrijving niet langer demontabel. Desondanks heeft deze
laatste optie persoonlijk onze voorkeur.
Aansluitend brengt u de wielen aan. Drukt ze voorzichtig op de assen. Gebruik bij voorkeur hierbij een wielenpers
alhoewel het handmatig ook kan (met een draaiende beweging doen). Houd e.e.a. daarbij goed haaks zodat het
wiel er recht op komt. Mocht het wiel iets blijken te wiebelen dan is dat door in tegengestelde richting wat door
te drukken bijna altijd wel op te vangen.
De gemonteerde aandrijving hoort nu vrij soepel met slechts een lichte weerstand te kunnen rollen over een stuk
spoor. Wat ballast zal wel nodig zijn om te voorkomen dat de wielen slippen.

Montage tender
Aansluitend kan de tender worden afgemonteerd. De aandrijving kan in het onderstel worden gezet en de motor
in het ballastblok. Het ballastblok kan wat klemmen om de motor en ook in de kap. Het lood is vrij makkelijk
vervormbaar. Kijk goed wat er klemt en verwijder gietkanalen en bramen goed en pas e.e.a. even.
Indien u een andere motor plaats is er meer ruimte voor extra ballast. Vrijwel zeker is er boven de motor ruimte
maar ook daarnaast. Om eenvoudig te bepalen hoeveel ruimte er is drukt u een beetje zachte kinderklei of
kneedgum op de motor of in de sparing in het ballastblok. Zet het onderstel en kap vervolgens erop en druk e.e.a
voorzichtig aan. Na het loshalen kunt u aan het model van de klei zien hoeveel ruimte er is. Brengt vervolgens wat
extra ballast aan door strookjes lood in de uitsparing in het ballastblok te plakken.
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Uitgangspunt m.b.t. ballast in een locomotief is steeds: hoe meer ballast hoe beter maar nooit meer dan tot het
punt waarop de motor zou blokkeren als u het model op de baan tegenhoud. De wielen moeten altijd kunnen
gaan slippen, anders heeft u kans dat u de motor verbrand.
Neem nu het ballastblok met de motor en leg deze op het tenderframe met de tenderaandrijving erin.
U kunt de aansluitingen van de motor nu vastzetten op de juiste plaats.
Breng de kap van de tender aan. Let op dat er geen draden tussen komen en de kap zonder forceren of
vervormen (bv bol gaan staan) over het ballastblok past. De montage van het geheel gebeurd met de twee
meegeleverde stalen schroeven van 8 mm lengte. De schroefgaten door zowel het tenderframe als binnenframe
met een 2,5 mm boor opboren zodat de schroeven er vrij doorheen kunnen. De gaatjes voor deze schroeven in de
kap met een kleinere 1,5 mm boor ca 5 mm inboren. Aan de voorzijde is het bijna niet te voorkomen dat het
schroefgaatje door de vloer steekt. Dit is na montage en schilderen niet opvallend maar kan eventueel nog
naderhand worden geplamuurd. Het puntje van het schroefje aan de voorzijde dient u na 1x inschroeven iets af te
slijpen zodat het puntje niet door de voetplaat steekt.
U kunt nu de tender testen. Houd in de koppelingsbak twee draden vanaf een trafo en laat e.e.a. zachtjes draaien.
Er kunnen meerdere dingen gebeuren:
- Niets; mogelijk ligt een draad los?
- Niets; licht brommen is te voelen: de motor zit te strak op de aandrijving of de aandrijving klemt teveel.
Draai de schroeven iets los (kwartslag) en test het nogmaals, eventueel nog een kwartslag draaien. Als
e.e.a. dan nog klemt ligt het niet aan een klemmende worm op de tandwielen maar loopt de aandrijving
zonder motor waarschijnlijk ook niet goed en kan de motor dit niet aan.
- Ratelen; de worm schiet over het tandwiel heen. Aandrijving direct stil zetten om schade aan de
tandwielen te voorkomen! Mogelijk heeft het ballastblok teveel ruimte in de tenderkap en kan de motor
daardoor wat te hoog komen zodat deze niet goed tegen de tandwielen gedrukt blijft. Breng wat tape aan
op het ballastblok en assembleer e.e.a. weer, net zolang tot het ratelen ophoudt. Zodra dat is gebeurd
nog 1 extra laag tape erover zetten om te voorkomen dat de worm maar net op een heel klein raakvlak
tegen het tandwiel loopt en daardoor extra snel slijt.
- De aandrijving loopt goed. De zachtlopende aandrijving vervolgens wat gaan smeren. Wij raden aan om
smeervet van Labelle te gebruiken, verkrijgbaar bij Jophispoor. Goede (naaimachine) olie is ook bruikbaar
maar houd er rekening mee dat hier snel vuil aan blijft plakken. Siliconenspray werkt ook prima maar
breng dit dan pas aan na alle schilderwerken (is bijna niet te ontvetten!) en nooit in combinatie met
andere smeermiddelen! Spuit deze dan eerst in bv een leeg klein potje en breng het vervolgens aan met
een kwastje op de tandwielen en lagerpunten.
Zorg ervoor dat u eventuele rij-technische problemen oplost voordat u verder gaat met de afbouw. Dat voorkomt
kans op schade aan kleine onderdelen en/of schilderwerk.

Opmerking:
De Roco motor is helaas niet vast te schroeven. We raden aan de motor uiteindelijk met rubberkit aan het frame
vast te lijmen. Het opsluiten van de motor met het ballastblok en bovenzijde van de tender blijkt helaas wat
minder betrouwbaar voor de hoogte van het wormwiel. Na enige tijd kan verhoogde slijtage ontstaan en het
wormwiel beschadigen. Zet de motor pas helemaal op het laatste vast. Mocht deze ooit los moeten dan is dat
redelijk goed te doen met een scherp mesje.
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Afwerking van het model
Nu het model rijvaardig is kunt u alles nogmaals demonteren. De diverse losse details kunt u nu aan gaan
brengen. Niet iedere onderdeel is voor iedere versie benodigd en ook is het verloop van de leidingen vaak anders
geweest per loc. Hieronder beschrijven we een aantal van de aan te brengen onderdelen, controleer verder met
de aanzichten en de foto's welke delen u op welke positie moet aanbrengen.

Buffers
Bij de bouwset zijn kunststof bufferstelen meegeleverd. Boor daartoe een gaatje in de buffer en lijm deze erin.
U heeft ook de mogelijkheid de buffers verend opbouwen door extra aanschaf van een viertal stalen bufferstelen
met veertjes. Dit vereist nauwkeurig werken! Boor dan eerst vanaf de onderzijde in het tenderframe, recht achter
de tenderbuffers een gaatje van ca. 2 mm en zo'n 2,5 mm diep. Vanuit dit gaatje kunt u uiteindelijk het dunne
steeltje van de buffer haaks omzetten waarmee de buffersteel straks is opgesloten.
De gaatjes in de buffers boort u eerst ca. 4 mm (tot de bufferbalk) in met een 1 mm boortje. Vervolgens boort u
hetzelfde gaatje 3 mm diep in met een 1,5 mm boor en dan nogmaals met een 2 mm boortje, dit om uitbreken te
voorkomen. Als laatste boort u de gehele buffer door met een 0,5 mm boortje.
De bufferstelen horen er nu goed in te passen waarbij het dunne deel aan de achterzijde doorsteekt.
Pas na het spuiten steekt u de bufferstelen er definitief in met een veertje op het dunne pennetje. Houd de buffer
op de juiste "normale" maat en buig aan de achterkant het doorstekende dunne pennetje haaks om. Dit
voorkomt dat de buffersteel eruit kan komen.
Het is ook mogelijk onze Nederlandse verende messing standaard NS locomotief buffers te plaatsen. De rechte
NBDS locbuffers zijn niet als messing exemplaren leverbaar! Om de buffers te plaatsen dient u de meegegoten
buffers geheel te verwijderen en de messing exemplaren erop te lijmen. Zowel de verende messing buffers als de
losse stalen stelen met veertjes zijn los bij ons leverbaar.

NEM-koppelingen
Achterop de tender komt de oorspronkelijke koppeling terug (geen kortkoppeling). Deze valt over het ronde
pennetje waar de schroef voor de kap doorheen steekt.
Aan de voorzijde zijn geen specifieke voorzieningen voor een koppeling gemaakt want het loopwiel laat er erg
weinig ruimte voor. Als u daar toch een koppeling wilt aanbrengen kunt u de oorspronkelijk meegeleverde losse
koppelingen toepassen door deze met een schroefje onderin het wat verdikte deel van de bufferbalk vast te
zetten. De verende beugel kunt u dan afknippen.
Als u de koppeling zijdelings beweegbaar wilt maken (noodzakelijk bij starre koppelingen zoals kortkoppelingen)
moet u wat meer aanpassen door het veertje van de voorloop as verder naar achteren te plaatsen (zie voorloop
as). Zo ontstaat er voldoende ruimte voor het kunststof verende beugeltje aan de achterkant van de koppeling.
Direct naast de verende "beugel" boort u onderin de bufferbalk volgens tekening twee gaatjes van 1 mm op 9 mm
afstand van elkaar, waarin u een kort messing 1 mm
draadje lijmt. Beide draadjes na droging op ca. 2 mm
lengte afknippen zodat ze de pennen vormen die de
koppeling in het midden houden. De schroef in het midden
van de koppeling niet volledig strak aandraaien, deze
werkt dan als een scharnierpen.
Als u de NEM koppelingen aanbrengt kunt u niet de
schroefkoppelingen aanbrengen, alleen de trekhaak.

Hijsogen op het dak
Bovenop het dak waren vier ogen aanwezig waarmee men het machinistenhuis eraf kon tillen. Helaas zijn de ogen
met etsen net een slagje te groot geworden. We raden u aan ze kleiner te vijlen voordat u ze aanbrengt. Houd ze
daarbij goed vast met een spits puntbek tangetje! In het dak boort u 4 gaatjes van 0,5 mm. Ze komen 10 mm uit
het midden van de loc, de eerste twee op 2 mm vanaf de voorkant van het dak, de tweede rij in het midden van
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de dubbele klinknagelbaan (20 mm vanaf de voorkant) Let erop dat ze mooi op lijn zitten en goed tegen het dak
aansluiten. Gebruik weinig lijm om ze vast te zetten.

Handrails en leidingen
Dit is een vrij nauwkeurige klus om goed uit te voeren. Belangrijk bij de handrails en leidingen is dat ze mooi
horizontaal zitten ten opzichte van de rest van de loc. Afhankelijk van de gekozen versie komen er meerdere
leidingen op de loc. Hierbij een aantal tips voor het aanbrengen:
• Maak de handrails van de bijgeleverde rechte 0,44 mm messing draad en schilder deze naderhand zilver.
Gebruiken van staaldraad reden we niet aan. Dit verwerkt moeilijk en het moet weer helemaal schoon
worden gekrabt na het spuiten als u van de "staalkleur" gebruik wilt maken.
• Ruim de gaatjes door de gedraaide messing handrailhouders eerst op en pas of de draad er soepel
doorheen gaat. Doe dit met alle exemplaren VOORDAT u ze vastzet!!
• Montage: Rijg de benodigde houders op het (voorgebogen) stuk messing draad. Maak uiteinden o.a. de
handgrepen wat langer zodat ze wat doorsteken bij het aanbrengen en niet steeds uit de houder
schieten.
• Boor de gaatjes voor de handrail houders tevoren alle diep genoeg in en test even of een houder er
zonder klemmen geheel tot de rand in past.
• Lijm eerst 1 handgreephouder aan 1 einde van de draad vast. Zet daarna de rest een voor een vast door
een klein puntje lijm aan te brengen op de voet van de handrailhouder en niet in het gaatje (trekt er niet
in en geeft vlekken).
• Let er bij het lijmen zeer goed op dat de kraag van de handrailhouder geheel aansluit tegen de loc, anders
staan de handrails scheef!
• Diverse handrails zijn ook als etsdelen meegeleverd. Dit zijn de instap handgrepen op de achterwand van
de loc, op de zijkanten van de tender, de horizontale handgreep op het machinistenhuis en de handgreep
voor op de rookkast deur. Uit losse steunen en draad opgebouwde handgrepen ogen wat fijner maar het
goed afwerken hiervan vereist veel nauwkeurigheid, de geëtste handgrepen zijn dan eenvoudiger.
• Het aanbrengen van leidingen tegen een messing gietdeel zoals het kniestuk is wat lastiger. Haal het deel
nog niet los van de gietboom. Boor nu eerst de gaatjes waar de draad in komt iets in, al is het maar om
eventueel vuil te verwijderen. Soldeer dan voorgebogen draadjes (leidingen) aan het gietdeel om pas
daarna het geheel losknippen van de gietboom. Andersom werken lukt meestal niet. Bij het kniestuk gaat
de leiding naar onderen achter de handrail door, deze moet daarom schuin op het kniestuk worden
gesoldeerd en vervolgens recht worden gebogen na ca 2 mm.
Soldeer de draad bij voorkeur met een brandertje en wat soldeerverf aan het gietdeel.
Een tweede draad aanbrengen aan het zelfde gietdeel is lastiger, dek de eerder aangebracht draad en
soldering daarvoor eerst af met een nat watje. Met de brander kunt u nu toch het andere deel eraan
vastzetten als u snel werkt. Pas als de leidingen geheel naar wens zitten het onderdeel loshalen van de
gietboom.
Let op de volgorde van aanbrengen! Leidingen die achterop liggen als eerste aanbrengen!
• De zeer dunne ketelbel leiding niet overal willen vastzetten. Met dun vloeibare secondelijm en een naald
vasthechten bij de bel zelf, op de ketelbanden en tegen de vuurkist is voldoende.
• Wees niet te snel tevreden! Een mooie rechte verloop van de leiding bepaalt voor een zeer groot deel het
aanzien van de loc!
• Verwijder eventuele lijmresten meteen na montage voordat u met andere leidingen enz. verder gaat! Het
kan anders snel gebeuren dat u er naderhand niet meer bij kunt om lijmresten weg te halen (b.v. met een
scherp mesje).
• Breng de leiding aan op het geassembleerde model zodat u beter de uitlijning kan controleren!
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Luchtpomp en voorverwarmer.
De serie 4500 had aan de rechterzijde tegen de vuurkist een kleine luchtpomp die later door een grotere is
vervangen. Aan de andere zijde was een voorverwarmer aangebracht bestaande uit de Knorr pomp (tegen de
rookkast) en de warmte wisselaar (de vlak liggende ronde tank op de voetplaat).
De normale luchtpomp kunt u tegen de rookkast aan vastlijmen. Let er goed op dat deze mooi verticaal staat,
zeker ook van voren bezien! Gebruik daarbij eventueel twee componentenlijm die net wat langer verwerkbaar is
dan secondelijm.
Hetzelfde geldt voor de Knorr pomp aan de andere kant van de loc bij het machinistenhuis. Ook hierbij is het vlak
van de ketel (vuurkist) waartegen de pomp komt niet recht (loopt schuin naar binnen). Daarom ook hier kijken of
alles mooi in lijn staat. De pomp daarom met name aan de bovenzijde van het montagevlak tegen de ketel lijmen.
De warmtewisselaar lijmt u op de voetplaat. Boor eerst aan de bovenzijde de twee "ovalen" gaten in. Vooraan
met een 0,8 mm boor, achteraan voor een 0,5 mm draadje.
Aan de voorzijde zijn ook twee gaten boven elkaar te zien. De bovenste hiervan ook met een 0,5 mm boor
inboren, hier komt de leiding van de injecteur in (messing gietdeel).
De leiding die in het gaatje bovenin de voorzijde van de warmtewisselaar komt, liep wat omhoog en ging toen in
een scherpe boog naar onder toe waar de leiding onder ca. 20 graden naar de andere kant onder de rand van de
voetplaat liep. Daar lijmt u dit stukje 0,8 mm draad tegen het schuine schot onder voetplaat zodat het einde niet
zichtbaar is.
Achteraan komt bovenop de warmtewisselaar een draadje van 0,5 mm dat 1 mm omhoog loopt, dan haaksom
gaat en bij de achterkant haaks naar beneden loopt om zo met nog eens twee haakse bochten onderin de Knorr
pomp te worden gestoken.
Als u de ketel en voetplaat los van elkaar heeft gehouden dient u deze draad maar aan 1 van beide kanten vast te
zetten. Dat geldt ook voor het einde van de injecteur op de ketel. Die kunt u dan niet in de warmtewisselaar
vastzetten.

Aanbrengen overige onderdelen en details:
Er zaten diverse kleine details op de loc, zie o.a. de foto's van het model en voorbeeld voor de juiste plaatsen.
Mocht u een bepaalde versie bouwen waarvan u niet alle onderdelen op de messing- of kunststof gietbomen kan
vinden, denk dan aan uw donorloc! Mogelijk kunt u daar wat mee maken. In principe behoren voor nagenoeg alle
versies voldoende messing delen te zijn bijgeleverd voor alle ketel appendages, handrails enz.
• Tochtdeurtjes: Tussen de loc en tender waren deurtjes aangebracht. Deze zaten vast aan de achterwand
van het machinistenhuis. U zet deze aan de achterwand vast door eerst twee gaatjes te boren voor de
pennetjes aan het etsdeel om het er vervolgens in vast te lijmen. Het deurtje komt net op/boven de rand
van de verhoogde vloer van het machinistenhuis. Er is aan één zijde een dunne rand ingeëtst, deze komt
aan de bovenzijde, naar buiten geplaatst. Aan de onderzijde blijft door het "nokje" aan de lijmpen enige
ruimte tussen de vloer van de (beweegbare) tender en het deurtje. Natuurlijk kunt u ook de deurtjes naar
binnen geklapt aanbrengen.
• Gaslamp dak machinistenhuis: De NBDS en SS versie zijn voorzien van een gaslamp op het dak van het
machinistenhuis. In 1924 is deze vervangen door gewone olielampen in het machinistenhuis. De gaslamp
is een los kunststof deel dat midden op het dak komt, in lijn met het midden van de zijramen. Boor
daartoe een gat door het dak waar de pen van de lamp in past. De bovenzijde van de lamp daarna ca. 1
mm lager vijlen (vlak).
• Handgrepen onder bufferbalk voorzijde (niet op foto's, zie aanzicht tekeningen voor de juiste plaats).
Deze komen onder de buffers, ook hiervoor eerst twee gaatjes inboren en de geëtste handgreep erin
lijmen.
• Ganghandel (zie zijaanzichten): De "stang" vanaf het machinistenhuis naar het boven de voetplaat
gelegen deel van het drijfwerk brengt u pas aan na het schilderen maar dient u vooraf even te passen.
• Het ganghandel sluit aan op de beide van de Roco loc afkomstige lichtgrijze deeltjes die bovenop de
voetplaat komen (omkeer handels). Beide grijze deeltjes lijmt u vast op de voetplaat, met onder de
voetplaat het pennetje over het drijfwerk geklemd. Let op: dit deel is van nylon en lijmt niet met
secondelijm. Bovendien kan het vastklemmen aan het drijfwerk en daardoor bij demontage van de loc
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weer loskomen. Eventueel daarom vooraf het nokje dat over het drijfwerk valt iets afknippen.
Tussen beide grijze delen komt de horizontale pen terug die ook bij de Roco loc aanwezig was.
Messing "fluitjes" op de vierkante "blokken" die boven de cilinders op de voetplaat zitten. Deze messing
gietdelen in voorgeboorde gaatjes lijmen.
Krikken op de loc (verschillende plaatsen mogelijk).
Fluit: op het dak van het machinistenhuis zat een fluit, van voren bezien ca. 1,5 mm links uit het midden
en op ca 2 mm vanaf de voorzijde van het dak. Later is de fluit verplaatst, zie de aanzichten.
Veiligheid: Breng deze pas tegen het einde van de bouw aan, de kans op afbreken is vrij groot als u er nog
aan moet werken. De lange handels van de veiligheden zijn bij een paar loc's later ingekort.
Beugel voor bescherming tegen
aanraken bovenleiding: Dit is een
etsdeel. Wat nabuigen van de
buitenste twee pennen is nodig zodat
de totale breedte ca. 24 mm is. Lijm
eerst deze pennen vast tegen de
onderkant van het dak (1 op foto) . De
beugel komt in het midden op ca. 5
mm vanaf de dakrand. Na het drogen
van de lijm buigt u de middelste steun
schuin naar boven naar het dak,
zodanig dat de rest horizontaal blijft
(eventueel narichten). Lijm
aansluitend de middelste steun tegen
het dak (2).
Opstaptrede achterzijde loc:
De treden zijn geëtst. De onderste
trede zet u haaks naar voren om, de
tussenliggende trede zet u in het
sleufje vast, bij voorkeur door solderen maar lijmen kan ook. Om de complete treden beter vast te
kunnen zetten raden we u aan om onder het machinistenhuis, gelijk met de achterzijde van de loc, een
stukje van het los bijgeleverde styreen aan te brengen als lijmnokje (3). De breedte daarvan is 5 mm, u
snijd er twee ca. 2,5 mm brede stukjes van.
Steuntje aan opstaptredes achterzijde loc: Vanaf de onderkant van de trede liep een stang als steun naar
het frame van de loc. Neem een stuk 0,5 mm messing draad dat u tot een "u" met rechte hoeken buigt.
Het middelste stuk wordt daarbij ca. 16 mm breed en dit lijmt u in de hoek van het frame vast (5 op foto).
De omgezette einden dienen onder de trede uit te komen (6), na droging deze in de juiste richting
nabuigen. Zet de einden niet aan de treden vast i.v.m. demontage van de kap van het onderstel.
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Handgrepen bovenop de bufferbalk (7):
deze zijn als etsdelen bijgevoegd. Eerst
beide gaatjes met 0,5 mm in de voetplaat
inboren.
Schuine versterkingsschotten op de
voetplaat (6): De zijkanten hiervan vallen
naast de rookkast en werken een
eventuele naad meteen goed af. Als u de
ketel los houd de steunen alleen aan de
voetplaat lijmen!
Opstaptreden voorzijde ketel (4): Onder
de vuurdeur waren twee kleine treetjes
gemaakt, meegeleverd als etsdeel met
lijm pennetje. De in te boren gaatjes zijn
aan de voorzijde zichtbaar.
(5): Ongeveer 1 mm verder naar binnen
en naar onderen komen twee andere
pennetjes die u van een doorstekend
stukje 0,5 mm draad maakt.
Luchtslang (8): Dit is een etsdeel, lijm het
aan de bufferbalk.
Sluitseinijzers (niet op foto): Later kregen
de loc's houders voor sluitseinijzers op de
vuurkist. De messing gietdeeltjes
kwamen net boven de knop van de
handrailhouder geheel links boven de
pomp op foto.
Lantaarnijzer voor toplantaarn: Dit is een
etsdeel. Voor de oorspronkelijke hoge
uitvoering vouwt u alleen het half reliëf
pennetje haaks naar boven (2). Het deel met de brede plaat haalt u
eraf. Eventueel nu de toplantaarn erop solderen (dat is
steviger).Boor zo hoog mogelijk midden op de rookkast een gaatje
van ca 0,7mm en lijm hierin dit deel. De lantaarn werd over deze
"pen" gezet.
Voor de "genormaliseerde" steun vouwt u ook het brede deel om,
geheel zoals hiernaast getekend (1), Dit deel vouwt u dubbel met de
vouwlijn aan de buitenzijden (1 op tekeningen hierboven). Brengt
wat lijm aan tussen beide delen voordat u ze geheel dubbel vouwt.
De complete steun lijm u daarna op de loc in een gaatje van ca 0,7
mm (1 op foto boven).
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Schroefkoppelingen:
Deze kunt u naar wens aanbrengen. Houd er rekening mee dat deze niet geplaatst
kunnen worden als u de NEM schachten aanbrengt. U heeft de keus uit het
overzetten van de Roco schroefkoppeling die los bij de RB57 in de doos zit of u bouwt
een model van een authentieke veiligheidsschroefkoppeling op die als bouwsetje van
messing delen is bijgesloten.
U heeft tevens de keus om een veiligheidskoppeling (tot ca. 1960 gebruikt) of een
enkelvoudige koppeling te plaatsen (eenvoudiger, vooral bij functioneel gebruik).
Hiernaast afgebeeld is een enkelvoudige schroefkoppeling. Bovenaan de haak die u in
de bufferbalk steekt, daaronder de delen die hier aan vast komen. Het pennetje van
het eerste deel steekt u door het oogje in de koppelhaak. Het derde deel met spindel
klemt hierin, afgesloten door de beugel aan het eind.
Hiernaast afgebeeld de veiligheidsschroefkoppeling. Deze kent een
tweede haak met beugel. Het tweede
deel aan de koppeling is niet gelijk als
hiernaast. Het pennetje om het geheel
aan de koppelhaak op te hangen zit
aan de buitenste koppelhaak. De
onderste beugel aan de tweede
koppelhaak zet u vast met en dun
draadje.

Tender afbouwen:
De tender wordt voorzien van opstaptreden voor- en achteraan, tegen het aanwezige nokje van het frame lijmen
(3). Op de zijkant komen beide handgrepen (2) (ook als etsdeel meegeleverd). Eventueel kunt u deze handgrepen
aanbrengen na het afwerken met de biezen, zie daarvoor "aanbrengen transfers".
Achterop worden 3 treden aangebracht, de pennetjes hiervan in de gaatjes lijmen (vooraf 0,5 mm inboren).
Bovenop de achterkant brengt u twee sluitseinijzers aan of u brengt (uitvoering na 1931) twee lantaarnijzers aan
tegen de achterwand op 12mm vanaf de voetplaat. Zie de aanzichten.
Aan de voorzijde in de
binnenhoek van de
tender komt de
remstand (1). U plaatst
het messing etsdeel op
een 14 mm lang stukje
messing 2 mm buis. Dit
buisje lijmt u in een 2
mm gaatje dat u in de
hoek van de voetplaat
boort, totaal 2 mm diep
zodat het etsdeel op ca.
12 mm boven de
voetplaat komt.
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Afwerking van uw model
Het bouwen van uw kit is nu klaar. Nu kunt u het model van een verflaag voorzien. We adviseren u dringend een
airbrush te gebruiken. Het is mogelijk dit model met de hand te schilderen maar het resultaat zal dan
waarschijnlijk minder strak zijn als gebruik van een airbrush.

Voorbereiding voor het schilderen:
Haal voor het spuiten en schoonmaken eerst het model zover mogelijk uit elkaar.
Ontvet de diverse onderdelen met b.v. VIM of Cif schuurmiddel en een oude tandenborstel onder warm water.
Schuur niet te hard, teveel kracht zetten kan tot beschadiging van o.a. de stelbalken leiden. Spoel de delen daarna
ZEER GOED af met ook hierbij borstelen met de tandenborstel zodat er geen korrels schuurmiddel meer op
aanwezig zijn.
Laat het model daarna stofvrij zeer goed drogen.

Aanbrengen primerlaag:
Spuit een dunne laag primer. Er zijn diverse primers in de handel maar voor modellen met zowel messing als
kunststof onderdelen gebruiken wij een dunne laag spuitplamuur van Alabastine. Ondanks de naam plamuur is de
laagdikte zeer minimaal en de hechting zeer goed, zowel voor messing als kunststof. Ook reageert deze nagenoeg
nooit met andere verven wat bij veel primer wel het geval is (altijd eerst even testen!)
De grondlaag dient u in ongeveer twee zeer dunne lagen aan te brengen. Na goed drogen kunt u het model in de
definitieve kleur spuiten. Ook dit in meerdere dunne lagen doen!

Schilderen met spuitbus:
Sinds enige tijd is het steeds makkelijker een spuitbus lak te laten afvullen in een spuitbus. Nadeel is echter dat dit
vaak alleen voor RAL kleuren geld en dat veel spuitbussen toch vrij veel verf geven. Een goede leverancier is Ten
Wolde via www.nonpaintstore.nl die diverse Sikkens autolakken in spuitbus leveren. Deze lakken drogen vrij snel
en strak en zijn geven in onze ervaring tot op heden het beste resultaat met spuitbussen (gebruik niet hun blanke
lak, ook de zijdeglans en matte versies glimmen teveel).
Gebruik van hobby spuitbussen van o.a. Tamiya en Revell gaat ook zeer goed maar voor het NS groen is er niet de
exacte kleur verkrijgbaar en het feit dat deze hoogglans zijn maken goede nabehandeling met vernis noodzakelijk.

Schilderen met de hand:
Dit is natuurlijk ook mogelijk maar niet met de bij ons leverbare lak. Gebruik daarvoor bij voorkeur Super Enamel
van Humbrol of watergedragen verf van Tamiya of Valejo. Breng daarna een aantal dunne lagen extra zijdeglans
vernis aan aangezien deze verf zeer dof is. Gebruik geen Revell verf voor grotere vlakken. Deze droogt langzaam
en vrij dik, op vlakken geeft deze verf vrijwel altijd strepen.
Voor het afschilderen van details en niet te spuiten delen bij het gebruik van onze lak en airbrush raden we aan
met Humbroll super enamel te werken.

Spuiten met airbrush:
Voor het spuiten van onze modellen is een zeer eenvoudige airbrushset met een spuitbus drijfgas al voldoende.
Deze zijn vaak al verkrijgbaar vanaf € 30,-. Regel de airbrush zodanig af dat deze een gelijkmatige hoeveelheid verf
geeft. Heeft u geen ervaring met een airbrush dan adviseren wij u dit eerst te oefenen op een goedkoop ander
model uit uw rommelbak (wel eerst zeer goed ontvetten). Mocht het spuiten desondanks mislukken dan kan de
gehele verflaag snel verwijderd worden door het model (zonder wielen!) in een bad thinner te leggen en weer
opnieuw schoon te maken etc.
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Het spuiten met airbrush vereist geen hogere wiskunde, hooguit enige oefening. Als u weinig ervaring heeft is het
makkelijk te werken met Tamiya verf (met Tamiya verdunner). Deze droogt ook bij wat dikker opbrengen, toch
zeer dun op en is eenvoudig met de hand bij te werken.
Lakverf MK Modelbouwstudio's
Wij leveren ook een eigen assortiment lakverven, specifiek voor de airbrush, in vele NS kleuren. Met enige
verdunning kan de verf ook handmatig worden gebruikt voor bijwerken maar zeker niet voor grotere vlakken.
Deze lakverf droogt bijzonder snel en dun en trekt niet op de hoeken en randen. Voor verdunning is gebruik van
thinner noodzakelijk, afhankelijk van de kleur 50 tot 100% van de hoeveelheid gebruikte verf. Ventilatie bij
gebruik is dus vereist!
De verf laat zich zeer goed met de genoemde eenvoudige airbrush verwerken en droogt dun op en dekt zeer
goed. De glansgraad kan na het spuiten op delen wisselend zijn, na het aanbrengen van een vernislaag is hier
helemaal niets meer van zichtbaar.
Bijkomend voordeel van deze lak is de bestandheid tegen oplosmiddelen. U kunt details met Humbroll schilderen
die, als u uitschiet enz. als deze nog nat is goed met een doekje met wasbenzine van het model is te verwijderen
zonder schade aan de laklaag (wel redelijk snel werken en niet herhaald blijven poetsen!).
Dikte van de verf voor de airbrush:
Vaak gaat spuitwerk mis door te dikke verf. Deze spettert wat en geeft een ruw oppervlak na droging. Als u een
cocktail prikker ongeveer verticaal uit uw verdunde verf haalt moet er eigenlijk geen grote druppel aan blijven
hangen, dan is de verf te dik. De mate van verdunning kan per kleur verschillen i.v.m. de gebruikte pigmenten en
u moet dus steeds even testen voordat u op uw model spuit. Liever iets meer verdunning dan te weinig.
Afplakken:
De meeste delen kunt u in 1 kleur spuiten en naderhand met de hand de diverse details overschilderen. Soms is
het echter nodig e.e.a. af te plakken. Gebruik daarbij een tape die zeer weinig hechtkracht heeft en geen vlekken
nalaat (bij ons verkrijgbaar in 25mm en 50mm breedte). Verwijder afplaktape zo snel mogelijk na het spuiten, bij
voorkeur als de verf nog net wat vers is. Randen zullen dan minder snel rafelig worden. Bovendien is er dan
minder kans op lostrekken van de primer, iets dat kan gebeuren door niet goed ontvetten van het model.
Spuiten:
Na het goed laten drogen van de primer brengt u de eerste dunne laag verf aan. Begin bij het spuiten altijd NAAST
het model waarna u in één keer gelijkmatig over het model gaat, wederom tot naast het model. Hierdoor
voorkomt u spetters. Begin steeds aan dezelfde zijde en ga in banen over uw model.
Spuit in banen op ca 20 cm van het model die u tussentijds laat drogen. Probeer niet ineens dekkend te spuiten!!
De verf zal zeker gaan uitzakken. Indien u weinig ervaring heeft met spuiten is het beter om in veel dunne lagen
het model te spuiten als in één dikkere laag.
Afschilderen details:
Na droging van het grotere schilderwerk kunt u de diverse details gaan schilderen volgens het kleurenschema.
Houd bij de handrails een papiertje tussen de rails en de ketel zodat u niet per ongeluk de ketel raakt met uw
kwastje. Gebruik steeds goede fijne kwastjes (maat 00 of 000). Een deel van het zwarte lakwerk dient mogelijk na
het aanbrengen van de transfers nog te worden nageschilderd om "kieren" tussen de zwarte vlakken en de biezen
af te werken.
Een handig hulpmiddel voor kleine plekjes die zwart moeten worden of bijwerken van schades is het gebruiken
van een goede watervaste stift. Bijvoorbeeld om de buitenhoeken van de tender na het aanbrengen van de
biezen zwart te maken of de grond van de messing nummerplaten. Na het vernissen oogt dit gelijk aan het
overige schilderwerk.
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Opschriften (transfers):
LET OP: de meegeleverde "waterslide" opschriften kunnen snel bekrassen. Schuif er niet overheen met liniaaltjes
enz. Pas na het aanbrengen van een vernislaag is de transfer voldoende beschermd tegen slijtage.
Laat de transfers ook niet langdurig zonder of in een open zakje op de werktafel liggen. De waslaag van het
dragervel zal na enkele maanden in open lucht uitdrogen waardoor de transfer niet meer goed loskomt. Laat de
transfers daarom altijd in een gesloten gripzakje zitten tot u ze nodig heeft of ermee klaar bent.
Bekijk goed welke transfers u nodig heeft en snijd de benodigde delen rondom nauwkeurig uit. Eventueel te
verwijderen blanco binnenvlakken (bv bij de biezen) slechts licht insnijden, bij het losraken kunt u die dan met
een pincet van het dragervel afhalen.
Het is ook mogelijk om "op een rijtje" te werken, b.v. bij het aanbrengen van de locnummers. Snij de benodigde
teksten dan in maar niet volledig door. Maak zo strookjes waar u straks de benodigde opschriften één voor één
vanaf kunt schuiven.
Leg de uitgesneden transfer of strookjes in een bakje lauw warm water. Bij voorkeur niet twee delen tegelijk in
het water leggen, u heeft dan kans dat ze aan elkaar gaan kleven. De transfers komen in lauw water meestal niet
geheel los van het dragervel. Hierdoor is het eenvoudiger ze aan te brengen. Bij gebruik van warm water zullen ze
wel loskomen met veel kans op opkrullen in het water!
Maak nadat het velletje ca een minuut in het water heeft gelegen eerst de plaats waar de transfer komt op het
model wat nat met wat Microset, geen water. Water blijkt als nadeel te hebben dat dit niet altijd geheel
transparant opdroogt doordat soms wat vocht ingesloten raakt. Dit laat dan doffe plekken achter de transfer.
Schuif de transfer iets van het drager vel door deze tussen uw vingers te klemmen. Houdt het afgeschoven deel
op de juiste plaats op het model en trek zeer voorzichtig het dragervel onder de rest van de transfer uit. U kunt de
transfer nu met een ZACHT nat kwastje eenvoudig nog verschuiven en grotere luchtbellen er uit wrijven (met de
kwast!). Als u tevreden bent over de plaats laat u de transfer drogen. Voorzichtig deppen met tissue kan ook maar
let zeer goed op dat e.e.a. niet verschuift! Na droging brengt u transfer weekmaker aan door erop te druppelen
(b.v. Microsol van Micro engineering, verkrijgbaar bij GM&S of Jophispoor). Dit maakt de transfer week zodat
deze perfect over b.v. klinknagels valt. Breng na zo’n 15 minuten nogmaals de vloeistof aan en laat het goed
volledig opdrogen. Deppen raden wij niet aan omdat de transfer ook wat kleverig wordt en aan het depdoekje /
tissue kan hechten. Als u luchtbelletjes ziet kunt u ter plaatse met een naald een klein gaatje prikken. Indien de
transfer na droging niet naar tevredenheid over het reliëf zit kunt u deze meerdere keren met weekmaker
behandelen.
Als de transfer na behandeling met Microsol scheef zit kunt u helaas niets anders doen dan deze te verwijderen.
Ook hiervoor Microsol aanbrengen en de transfer wegpoetsen met een wattenstaafje. Bij alle transfers zit één
reserve exemplaar.
Algemeen afbieswerk bij NS:
In principe waren alle randen en hoeken van de loc zwart geschilderd zodat deze eenvoudig bijgewerkt konden
worden met zwarte verf. Deze randen zijn ook op de transfers gedrukt.
De biezen voor de tender en zijwand van het machinistenhuis zijn vrij groot en door wat "obstakels" wat lastig aan
te brengen. Als eerste raden we aan het onbedrukte vlak binnen de biezen ook weg te snijden, dat voorkomt veel
luchtinsluiting waardoor de transfers beter en strakker op het model komen. Snij met name de aan de buitenzijde
nauwkeurig om de bies het benodigde deel van de transfer uit.
Voor de biezen op de zijwand van de tender zitten met name de handgrepen in de weg voor eenvoudig
aanbrengen. U kunt ervoor kiezen deze handgrepen pas aan te brengen na het plaatsen van de biezen. Doet u dit
niet dan moet u voorzichtig de transfer insnijden bij de handgrepen of deze juist in b.v. 4 delen snijden en in
gedeelten op de tender aanbrengen.
Na het aanbrengen van de transfers kan het nodig zijn de onderling aansluitende hoeken zwart te maken,
bijvoorbeeld met een watervaste stift.
Cilinders:
De randen van de cilinders waren ook zwart afgezet. Breng daarvoor een stukje van de zwarte biezen over de
rand aan en schilder daarna de voor- en achterzijde van de cilinders zwart. De deksels aan de voorzijde met de
pennen waren gepolijst ataal (aluminium verf gebruiken).
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Ketelbanden:
Deze kunt u ook met de transfers zwart maken. We leggen ze over de ketel met leidingen en al op de juiste plaats
en snijden de transfer dan voorzichtig net naast de handrails enz. door met een zeer scherp mesje. Met een
kwastje kunt u de transfer nu onder de leidingen door werken en ze goed op de ketelbanden leggen. Met wat
geduld kunt u beide einde van de bies precies op elkaar leggen zodat een doorlopende ketelband ontstaat.
Een andere werkwijze is eerst de bies in een dunne strook te snijden van ca. 1,5 mm breed, net naast de bies.
Deze daarna natmaken en achter de leidingen door werken met dragervel en al. Dan de bies er zijdelings
afschuiven om vervolgens met een kwastje verder uit te lijnen. Het strak aanbrengen van de ketelbanden kost
enige tijd!

Nummerplaten en lantaarns:
Deze dient u eerst op kleur te brengen door ze te schilderen met dunne verf zoals Tamiya of met een watervaste
stift 2x in te kleuren. Daarna legt u ze omgekeerd op een stukje fijn schuurpapier, bij voorkeur flink afgesleten
korrel 600 papier en schuurt u de zichtzijde blank. Soms werkt het ook goed om een paar druppels thinner op een
kartonnetje te druppelen waar u vervolgens de plaat overheen beweegt (net als bij schuren).
De platen zet u vast met een heel klein drupje secondelijm en een pincet. Let op: secondelijm kan de lak
aantasten dus alleen een minimaal drupje aan de achterzijde van de nummerplaat zelf aanbrengen en daarna
deze op de juiste plaats op het model vastzetten.
De loclampen op de voetplaat (en andere details zoals de krikken) brengt u het beste pas aan na het spuiten van
de grote vlakken. Op de plaats waar u ze lijmt tevoren iets van de verf wegkrabben zodat de delen niet gelijmd
zijn aan de dunne verflaag maar juist aan het model zelf.

Schilderen wielen en koppelstangen:
De locwielen zijn bij de meeste modellen rood en kunt u met de hand zwart schilderen. Plak de wielbanden indien
nodig tevoren af met wat tape. Als er toch verf op komt kunt u deze het beste met een doekje met wat thinner of
met een glasvezelstiftje verwijderen, gebruik zeker nooit schuurpapier!!
De koppelstangen zijn bij NS zwart geschilderd, mogelijk in de grasgroene periode nog rood. De verdiepte vlakken
ook schilderen en overtollige verf wegpoetsen met een doekje of eventueel na droging op een vlak liggend stuk
nat schuurpapier.

Vernissen:
Als de transfers en nummerplaten naar tevredenheid zitten en al het lakwerk geheel naar wens is brengt u op alle
zichtbare onderdelen nog een zijdeglans vernislaag aan om de transfers te beschermen en te zorgen voor een
gelijkmatige afwerking van uw model. Ook hierbij liever 3 dunne lagen i.p.v. 1 dikke aanbrengen!
Gebruik zeker geen hoogglans vernis maar liever zijdeglans. Mat is meestal ook niet aan te raden, dit maakt uw
model wat “stoffig” en oud maar dat was het in de praktijk niet. Het materieel werd indertijd heel behoorlijk
onderhouden en het meeste stof regent er in Nederland vrij snel vanaf. Materieel uit de periode tot 1923 dient er
blijkens foto’s zelfs steeds “als nieuw” uit te zien in een mooie zijdeglans laklaag.
Zijdeglans vernis is leverbaar in spuitbus van Revell (satin) of van Citadel Colours, verkrijgbaar bij “games” winkels
en diverse modelbouwzaken. Normale zijdeglansvernis van o.a. Wyzonol is met terpentine verdunbaar en bij de
meeste bouwmarkten verkrijgbaar. Deze is goed te verwerken met de spuit maar minder goed met de kwast. In
dat geval raden we spuitbussen aan.
Let op: sommige vernissen zijn vrij agressief, met name autolak vernissen in spuitbus. Ze kunnen uw eerdere
laklagen en ook de transfers aantasten!! Eerst even testen!
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Assemblage:
Na het vernissen kunt u de ramen van het machinistenhuis aanbrengen. Snijd hiervoor ruitjes uit het transparante
plastic en lijm dit van binnen vast met b.v. Bisonkit. De ramen in de kopwand kunt u weglaten of maken met
Kristal klear. Deze stroperige witte vloeistof brengt u met een cocktail prikker op de randen van het raam aan en
trekt u dan dicht. Na droging wordt het materiaal transparant. Zelf geven we echter de voorkeur geen beglazing
aan te brengen omdat de niet exact vlakke ruiten met Kristal klear wat afbreuk doen aan de strakke bouw van de
rest van het model.
Het model kan nu gemonteerd worden en is aansluitend klaar voor uw modelbaan of vitrine.
U kan overwegen de wielen vooraf aan montage nog chemisch te zwarten met een kwastje en speciale vloeistof.
Daardoor vallen de vrij grote wielbanden een stuk minder op. Hiervoor is materiaal leverbaar bij GM&S te
Haarlem.
We hopen dat u veel plezier heeft gehad van de bouw en dat u tevreden bent met het resultaat. Mocht u tijdens
de bouw vragen hebben dan kunt u altijd even schrijven of bellen. A.u.b. een schetsje / duidelijke omschrijving
van het probleem erbij vermelden.
Ook als u zelf het “probleem” al heeft verholpen stellen wij uw reactie op prijs zodat hiermee rekening kan
worden gehouden bij een volgend model.
Als het goed is heeft u dit allemaal gelezen voordat u nu gaat beginnen....?
Dus:

Veel plezier met de bouw of
Veel plezier met uw model

M. Kastelijn 2013

(revisie juni 2017)

Verfassortiment
We leveren ook diverse kleuren verf voor Nederlands materieel. De kleuren zijn gebaseerd op zo veel mogelijk
onderzoek. Meer informatie over de kleuren van het NS materieel door de tijd vind u op onze homepage.
Deze industriële lakverf is alleen met thinner verdunbaar (ca 50-100% toevoegen) zodat een zeer goede ventilatie
is vereist. De verf is alleen met airbrush te verwerken, na 2 minuten al stofdroog en zeer goed dekkend! De verf
werk ideaal doordat deze niet in de randen optrekt, snel droogt en erg slijtvast is.
Als primer adviseren we een dunne laag Alabastine spuitplamuur. Deze vult niet en is bestand tegen de meeste
soorten lakverven. De verf wordt geleverd in potjes van 20 ml die geschikt zijn voor brievenbuspost zodat geen
hoge verzendkosten noodzakelijk zijn. Een potje is voldoende zijn voor het spuiten van meerdere modellen.
Art. nr:
verf 02
verf 20
verf 13
verf 15
verf 12
verf 21
verf 37

Kleur:
Zwart
Signaalrood voor bufferbalken
Grasgroen NS 1925-1936
Standgroen voor NS personenmaterieel en alle NS stoomlocomotieven vanaf 1931
SS stoomlocomotievengroen (appelgroen)
SS locomotiefframes na 1881 (roodbruin)
NBDS blauw voor locomotieven na 1907
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Onderdelen controlelijst NS 4500

Bij 4 as tender

28x
Korte handgreephouders, messing draaiwerk
2x
lange handgreephouders, messing draaiwerk
4x
handgreephouders zonder eindstuit, messing draaiwerk
6x
tenderwiel met 1 stalen puntas
8x
2x
loopwiel met 1 rechte stalen 2 mm as
30 cm staaldraad 0,5 mm t.b.v. handgrepen
25 cm messing draad 0,5 mm t.b.v. leidingen
10 cm messing draad 0,3 mm t.b.v. leidingen
5 cm messing draad 1 mm t.b.v. pennen cilinders (boven en onder de grote pennen)
5 cm messing draad 1,5 mm t.b.v. cilinderpennen
10 cm messing as 2,5 mm t.b.v. tandwiel assen
15cm
2 cm styreen 2x3 mm t.b.v. steuntjes opstaptreden cabine
20 cm flexibele aansluitdraad
1x
Messing nummerschilden
1x
Transfers NS of NBDS
2x
messing gietboom met diverse loc onderdelen
1x
set messing loclampen (3 stuks)
4x
bufferstelen
6x
stalen vulring tbv tenderassen
8x
3x
stalen zelftappend schroefje 8 mm lang
1x
ballastblok, lood
1x
Complete set kunststof gietdelen
1x
Plastic t.b.v. beglazing
Alleen bij vierassige tender:
1x
Styreen 1mm (ca 2x3cm) + styreen strips 0,5mm (ca 5cm)
1x
Messing gaslamp voor machinistenhuis

Extra los leverbare onderdelenlijst voor wijzigen motor:
Motor Mabuchi 12x15,5x27mm (flatcan), voorzien van
1 lange 1.5mm as + 2x schroef M2,0x2mm
Nominale spanning 12v, maximale spanning 18v
Art. Mabuci 1227-12v Prijs: € 7,50
Motor Mashima 1630 of 1632 met twee assen van
2mm en 10mm lengte (geen afbeelding, doorsnede is
gelijk aan Mabuchi motor)
Art. Mashima 1630 of 1632
€ 25,Los wormwiel voor 2mm as
moduul 0,4mm (Weinert 96510)
Los wormwiel voor 1,5mm as moduul 0,4mm (Weinert 9651)
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Messing etswerk onderdelen NS 4500
Hieronder staan alle benodigde messing etsdelen getekend zoals u ze na loshalen van het kader behoort over te
houden. Van diverse delen zijn meerdere exemplaren aanwezig.
Niet getekende onderdelen die wel op de etsplaat aanwezig zijn vervallen. Indien u meerdere gelijksoortige
onderdelen aantreft dient u het onderdeel van het etsplaatje met meest recente datum te gebruiken.
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Bouwbeschrijving vierassige tender NS 4500:
Deze beschrijving gaat er vanuit dat u de handleiding voor de drieassige tender ernaast heeft voor de algemene
opbouw wijze. Slechts de punten die afwijken zijn hier verder behandeld.
Voorbereiding frame:
Verwijder de op foto met rood gemarkeerde delen. Dit zijn gietkanalen en hulppennetjes om luchtbellen te
voorkomen. Van de aandrijving slijpt u aan 1 zijde het rode deel weg, zodanig dat de gaatjes voor de as daaronder
nog wel intact blijven. Zaag (of slijp) het deel daarom op ca 2mm boven het gat voor de tandwiel as door. Vijl
vervolgens aan de bovenzijde de ronding voor het wormwiel wat ruimer, gelijk aan de andere zijde van het frame.
De motor dient zonder de zijvlakken te raken vrij te lopen in deze uitsparing.
Let bij het tenderframe op dat de gietbramen om pen van de achterste koppeling wat lastig kunnen zijn om te
verwijderen. Ga hierbij voorzichtig te werk met een scherp mesje en verwijder niet teveel ineens, dat kan tot
afbreken leiden.

Rechts extra verduidelijking hiervan:
Verwijder e.e.a. dat op de tekening semi transparant is getekend (1).
Anders zal het ballastblok niet passen.

Links:
De sparing voor het laatste tandwiel dat tegen de worm loopt
dient ook goed schoon te zijn en vrij van bramen.
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Boor alle gaten in de zijkant van het frame met een
3mm boor handmatig door. Rustig draaien, voorkom
dat delen uitbreken!
Verwijder vervolgens goed alle bramen, een stukje
hard kunststof tussen de tandwielen kan later veel
problemen geven. Let er ook op of het vlak rondom
het wormwiel vrij is van bramen en gietvliezen.
Aan de binnenzijde zijn wat kleine bramen aanwezig
die u goed moet verwijderen. Pas de losse
tandwielen er even in, ze mogen nergens klemmen!
Als dit niet goed lukt kunt u eventueel van het ronde
busje aan het tandwiel een klein beetje wegsnijden
zodat er wat meer ruimte ontstaat.

Opbouw tenderframe
Zie de beschrijving van de drieassige tender. Let op:
Later bij het plaatsen van het frame met wielen erin kan dit wat klemmen tegen de wielen, vrijwel zeker bij de
remblokken. De binnenzijde van de remblokken daarom met een scalpelmesje zeer voorzichtig wat wegsnijden /
dunner maken.
Wielen:
Zie beschrijving drieassige tender
Roco motor aanbrengen:
Zie beschrijving drieassige tender

Afwijkende motor aanbrengen:
De Roco motor is vrij fors in verhouding tot de
geleverde trekkracht. Het gevolg is dat in de tender
vrij weinig ruimte overblijft voor ballastgewicht. Dat
geld voor beide versies, zowel de 3 a s 4-assige
tender.
Voor beide versies is het mogelijk een andere motor
aan te brengen. Daar is wat extra werk voor nodig
maar u houd dan meer ruimte in de tender over om met lood op te vullen.
Ook als u een Roco locomotief heeft met 1 wormwiel aan de motor (latere versies) dan kunt u het "blokje" voor
de tweede worm weghalen van het kunststof deel (1 op foto). Dat maakt het mogelijk om de uitsparing in het
ballastblok dicht te zetten (2) en zo meer gewicht in de tender te kunnen plaatsen.
Hetzelfde is van toepassing als u de motor vervangt door een ander, kleiner type met 1 wormwiel.
Bevestiging motor:
Bij een Mashima motor (16mm flat can) kunt u gebruik maken van de twee schroefgaatjes (zie 1 op volgende
foto). Als u een Mabuchi 16mm flatcan gebruikt (zoals wij die kunnen leveren) dan gaat dat helaas niet. Deze
motoren hebben wat diagonaal staande schroefgaatjes. Als u de motor tegen het plaatje houd is duidelijk wat er
wordt bedoeld. U kunt dit op twee manieren oplossen:
- De motor uiteindelijk vastlijmen met rubberkit (werkt prima)
- Het messing plaatje met gaatjes loshalen, op de motor schroeven en weer aan het frame solderen waarbij
u de motor dan vasthoud op de juiste plek.
Beide opties zijn bruikbaar.
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Motor met twee wormen:
Als u liever een andere motor plaatst maar een motor met twee wormen heeft dan is alleen een Mashima 1630 of
1632 flatcan motor een optie waarbij u dan twee nieuwe wormen dient aan te brengen. Deze wormen zijn bij ons
leverbaar (voor 2mm as).

Assemblage aandrijving:
Verwijder eerst de bij (2) rood gemarkeerde puntjes door ze
af te knippen. Vouw nu het messing etsdeel met de
vouwlijnen aan de binnenzijde. Er zitten twee lipjes aan
waartussen de motor komt. Als u de bestaande Roco motor
blijft gebruiken vervalt het deel met de twee gaatjes (1 op
foto). Als u een andere motor plaats dan zet u de motor juist
aan dit plaatje vast met schroefjes door deze gaatjes, zie
voorgaande tekst. Als u een Mashima plaatst versterk u nu
eerst de vouwlijn van dit lipje met wat soldeer.

U zult dan vanwege het versterken met
soldeer (bij 2) wat van het kunststof deel
weg moeten snijden (zie 3) zodat de ets
niet klemt.
Eventueel bij (4) ook e.e.a. aan elkaar
solderen, bijvoorbeeld door een klein
stukje etsplaat in de hoek aan te brengen
bij de pijl.
Ruim alle asgaten van 2,5mm voorzichtig
iets op totdat de messing assen er precies
in passen. Deze worden 12mm lange en
maakt u van de bijgeleverde 2,5mm
messing as.
De gaten in de ets zeker niet te groot
opruimen! Er moet vrijwel geen speling
zijn! Als u geen ruimertje heeft dan kunt u
de gaatjes iets verruimen door een rond
vijltje er doorheen te draaien, tegen de draad in (zodat deze zich niet vast snijd). Dit geld ook voor de 4 gaatjes
van 2mm waarin de wielassen lopen. Ook hier slechts minimale speling behouden! Plaats vervolgens het messing
etsdeel over het kunststof deel.
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Breng vervolgens de tandwielen aan zoals beschreven bij de bouw van de drieassige tender, echter volgens de
hieronder getekende indeling.

Bij de achteras brengt u
het kleine messing veertje
aan dat de as naar
beneden drukt (afkomstig
van Roco loc).
Deze zet u vast om het
pennetje bij "V" op de
foto.
De as behoort een heel
klein beetje omhoog te
kunnen worden gedrukt,
indien nodig de uitsparing
in het messing frame is
opruimen.
Bij de montage van de tandwielen dient er zoals eerder aangegeven, geen braam of iets dergelijks tegen de
tandwielen te lopen. Met name het rode tandwiel dat tegen wormwiel loopt en het achterste witte tandwiel
kunnen hier wat last van hebben. Alle gietbramen daarom goed weghalen, zeker ook rondom het wormwiel.
De uitsparing voor het wormwiel mag eventueel wat ruimer worden gevijld omdat de worm anders iets aan kan
gaan lopen als de motor niet 100% in het midden zit.
Test en bouw het frame af zoals beschreven bij de drieassige tender.
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Uitvullen:
Tussen het binnenframe en het
buitenframe dat erop komt dient
u een tweetal kunststof plaatjes
van 1mm dikte aan te brengen
om de kap op de juiste hoogte te
krijgen, passend bij de
locomotief (1). Hiervoor is
styreen meegeleverd.
De "nokjes" bij (2) moeten NIET
worden verwijderd.
Ballastblok:
Controleer goed of deze soepel
past over de motor en in de
tender opbouw. Eventueel is iets
verbuigen noodzakelijk en de
gietbramen moeten goed
verwijderd worden (met een
grote ca 3cm brede metaalvijl
gaat dit het beste).
De kap behoort uiteindelijk goed te passen zonder klemmen. Als dat niet het geval is eerst nagaan wat de oorzaak
is, (waarschijnlijk gietbramen) en dit verhelpen.
Indien u een andere motor plaats is er meer ruimte voor extra ballast. Vrijwel zeker is er boven de motor ruimte
maar ook daarnaast. Om eenvoudig te bepalen hoeveel ruimte er is drukt u een beetje zachte kinderklei of
kneedgum op de motor of in de sparing in het ballastblok. Zet het onderstel en kap vervolgens erop en druk e.e.a
voorzichtig aan. Na het loshalen kunt u aan het model van de klei zien hoeveel ruimte er is. Brengt vervolgens wat
extra ballast aan door strookjes lood in de uitsparing in het ballastblok te plakken.
Uitgangspunt m.b.t. ballast in een locomotief is steeds: hoe meer ballast hoe beter maar nooit meer dan tot het
punt waarop de motor zou blokkeren als u het model op de baan tegenhoud. De wielen moeten altijd kunnen
gaan slippen, anders heeft u kans dat u de motor verbrand.
Montage van de motor:
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Hiervoor ziet u het verschil in afmeting van de Roco motor en alternatieve motor. U kunt ook een Mashima of
andere motor toepassen, het principe is verder gelijk.
Bij de nieuwe motor dient u een ander wormwiel aan te brengen (moduul 0,4), zowel motor als wormwiel kunnen
we hiervoor leveren.
Volgende foto, alleen bij andere motor van toepassing:
Om de nieuwe motor vast te zetten is het niet voldoende deze te klemmen door het vastschroeven van de kap
met ballastblok aan het frame. Plaats eerst twee dunne vulstripjes (ca 0,5mm) onder de motor zoals op foto (3).
Als u een Mashima motor aanbrengt kunt u deze vastschroeven in de twee gaatjes van het frontplaatje en zijn
verdere bevestigingen niet nodig.
Als u een Mabuchi motor heeft kunt u het (losgehaalde) plaatje nu vastsolderen. Let op, er moet wat ruimte
tussen tandwiel en wormwiel blijven, deze niet volledig strak op elkaar drukken. Eventueel dun tissue papier
tussen worm en motor houden voordat u e.e.a. aandrukt zorgt voor voldoende ruimte.
Een alternatieve oplossing is om de motor in eerste instantie alleen te klemmen en op het laatst pas vast te zetten
met rubberkit (Bison Polymax of vergelijkbare MS polymeer). Om de motor te klemmen zodat de worm niet
omhoog wordt gedrukt wordt bij de steun aan de voorzijde een dwarsstripje aangebracht (4) waardoor de
"verdikking" rondom de as voorop de motor strak ingeklemd wordt. Tegen de ongebruikte steun achteraan is een
stripje als "beugel" aangebracht (2) om de motor naar beneden te drukken. Bij een kleine inknipping langs de
zijkant (iets links van nr op de foto 2) buigt u het steuntje iets naar beneden waardoor de motor niet naar
achteren kan schuiven. Zie ook de punt van de pijl bij de onderste foto.
Alternatieve oplossingen zijn natuurlijk ook mogelijk zoals een blokje achter de motor op het frame lijmen. Ook
dan kan de motor niet naar achteren schuiven.
Naar keus kunt u nu de motor steeds demonteren als u het frame wilt passen of u past juist het buitenframe wat
aan. Zoals u zal merken is het frame net wat te breed om over de motor te passen. We raden aan met een
metalen slijpschijfje wat van het resin buitenframe af te halen zodat het er overheen kan. Voorzichtig werken en
met name bij de remblokken opletten.
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Foto: Alleen bij Roco motor van toepassing:

De Roco motor is helaas niet vast te schroeven. We raden aan een tijdelijk beugeltje te maken en uiteindelijk de
motor met rubberkit vast te lijmen. Het alternatief is opsluiten met het ballastblok en bovenzijde van de tender
maar dit blijkt wat minder betrouwbaar te zijn voor de hoogte van het wormwiel. Na enige tijd kan verhoogde
slijtage ontstaan en het wormwiel beschadigen.
Alleen als u de standaard Roco motor wilt gebruiken dient u van het buitenframe een deel te verwijderen zodat
de motor laag genoeg ligt (zie omlijnd gebied hierboven). Dat gaat het beste met een metalen slijpschijfje.
Gebruik een stofkapje want het geeft relatief veel stof. De afgebeelde opvulstripjes zijn bij de Roco motor NIET
nodig.
Ten opzichte van vorige foto hebben we aan de linkerzijde nog meer van de behuizing en etsplaat voor de andere
worm verwijderd zodat nog wat meer ballast aangebracht kan worden.
De verdere afwerking van de tender is gelijk aan de drieassige tender waarbij u voor de opstaptrede de
exemplaren voor deze tender gebruikt.
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Extra onderdelenlijst voor versie met vierassige tender:
Bijgesloten onderdelen bij vierassige tender:
• Kunststof gietdelen
• Etsplaatje voor vierassige tender
• extra 2,5mm as
• 4x tenderwiel set
• Styreen 1mm, ca 5cm
• Styreen 0m5mm, ca 5cm (vulstrips voor motor)
• 1x messing gaslamp voor machinistenhuis

Extra los leverbare onderdelenlijst voor wijzigen motor:
•

Optie:Set met Mabuchi motor:
o 1x motor Mabuchi 12x15,5x27mm, 1.5mm as. Motor is 12v, let op de uitgangsspanning van de
decoder bij digitaal gebruik, eventueel begrenzen in programmering of diodes aanbrengen -We
hebben deze motor NIET met twee assen beschikbaaro 2x motorschroef M2,0x2mm
o 1x wormwiel, kunststof, moduul 0,4
Prijs compleet setje: € 10,-

•
•
•

Optie: wormwiel voor 2mm as
moduul 0,4mm (Weinert 96510)
Optie: wormwiel voor 1,5mm as
moduul 0,4mm (Weinert 9651)
Optie: Mashima 1630 of 1632 motor met twee assen van 2mm
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