
Aanvullingen op de bouwbeschrijving NS 2000:   v1.0  3-5-2021 

 

Naar aanleiding van reacties op het model hieronder enkele tips voor de bouw die niet of niet 

duidelijk genoeg zijn beschreven in de bouwbeschrijving. 

Noteer deze voor uzelf in de bouwbeschrijving op de bijbehorende plek in uw handleiding. 

 

Gereedschap: 

U heeft ook een 0,3mm boortje nodig en een passende handboor houder (eenvoudige setjes zijn o.a. 

op Aliexpress te vinden onder “mini drillbit hand” en “mini drill 0.3mm”). 

 

Messing gietdelen loshalen van gietboom: 

Gebruik een stevige scherpe tang (bij voorkeur een zijsnijtang geschikt voor 0,5mm staaldraad). Knip 

de onderdelen zo dicht mogelijk bij de gietboom los. Een alternatief is de boom in delen knippen met 

een grovere tang en dan van ieder deeltje los knippen. Let op dat ze niet wegspringen en dat u de 

onderdelen zelf niet beschadigd bij het doorknippen! 

 

Draad naar draaistellen: 

Deze wordt soms als wat stug ervaren. Breng dan soepelere draden aan een geef deze genoeg extra 

lengte door ze in een soort lus te buigen. Daardoor zullen ze makkelijkere bewegen. De draden strak 

samen bundelen, opdraaien of samen in een krimpkous zetten raden we niet aan aangezien de losse 

draadjes per stuk flexibeler zijn dan wanneer ze samen tot een enkele (dikkere) draad worden 

gebundeld. U kunt bv wel een stukje dun messing draad er als lusje omheen zetten mits dit niet strak 

aangetrokken wordt. 

 

Tandwielen: 

Bij enkele geleverde bouwsets mist een tandwiel met 9 tanden. Een mailtje sturen hierover is 

voldoende, we sturen dan een extra exemplaar toe. 

 

Handgrepen: 

Alleen bij NS 2000, niet als NS 600 van toerpassing: De handgreep met knikje om de later 

aangebrachte luchtinlaat meteen na het buigen vertinnen op de vouwlijnen voorkomt breken bij het 

passen. 

 

Kortkoppelingen: 

De geëtste koppelingen zijn opgevouwen iets te dun om te klemmen onder de schroefjes. Een stukje 

van het 0,5mm styreen eronder monteren is genoeg om te klemmen. 

Als u Symoba mechanieken plaats dan de schroeven niet te hard aandraaien, het mechaniek klemt 

dan. 

 

Fosforbrons of messing draad: 

Het fosforbrons is roodkoper gekleurd. Messing is gelig. Zo houd u beide uit elkaar. 


