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Bouwset NS 2801
Deze bouwset bevat alle onderdelen voor de bouw van een compleet rijvaardig model. Verf en lijm zijn niet
inbegrepen. Deze bouwset is geschikt voor modelbouwers met enige ervaring in modelbouw.
Dit model is voorbereid op digitaal gebruik.

De locomotief NS 2801 "Nautilus" en "Kreupele Marie"
Geschiedenis:
Deze locomotief is als enkeling gebouwd in 1962 door een Nederlands-Franse samenwerking als prototype voor
een Europese standaard locomotief. Deze redelijk onbekende eenling deed dienst op het NS net vanaf juni 1962
tot begin 1968.
Er waren helaas nogal veel kinderziektes, met name de koeling van de dieselmotor gaf veel storingen waardoor
de machine vaak langdurig bij de werkplaats stond. De problemen werden maar moeizaam werden opgelost, o.a.
de communicatie problemen tussen NS en de bouwers, verenigd in het consortium MTDE (Werkspoor was hierbij
de hoofd aannemer). Uiteindelijk is deze opvallende locomotief daardoor na een vrij korte tijd buiten dienst
gesteld.
Vervolgens heeft de loc nog enkele jaren in Tilburg opgesteld gestaan om vervolgens in 1972 te worden verplaatst
naar de zeehaven in Dordrecht. Daar is de loc nog enige tijd gebruikt als energieleverancier voor de kranen daar.
Hierbij ontstond in 1974 schade aan de dieselmotor waarna in enkele jaren alles boven de voetplaat werd
gesloopt. Het platte onderstel is uiteindelijk pas in 1982 gesloopt.
De locomotief was een prototype voor een nieuwe Europese standaard locomotief maar door voortschrijdend
inzicht zou een vervolg productie er uiteindelijk niet komen. Voor NS was de machine op vele fronten uniek.
Het vermogen van 1030kW en een topsnelheid van 105km/u was groter dan de bestaande NS diesels. Ter
vergelijking lag dat bij een NS 2400 op 625kW en 80km/u en bij een NS 2200 op 662kW en 100km/u. De machine
was uiteindelijk ook sterker dan de “Beel” NS serie 2600 (992kW en 100km/u) die juist voor de komst van de NS
2801 waren afgevoerd.
Pas met de komst van de latere serie NS 6400 werden deze prestaties bij NS overschreden (1180kW en 120km/u)
Verder is het de enige NS locomotief geweest die voorbereid was op de in Europa in te voeren automatische
koppeling. Daartoe was de bufferplaat lager en van een grote bevestigingsplaat voor de koppeling voorzien. In de
praktijk is tot op heden vrijwel nergens een automatische koppeling toegepast op een aantal ertstreinen na.

Bijnaam:
In de werkplaats had de locomotief mogelijk de bijnaam “kreupele Marie” gekregen door de vele storingen.
Machinisten kende de locomotief echter alleen onder de bijnaam “Nautilus”, vernoemd naar de onderzeeër van
kapitein Nemo vanwege het uiterlijk of vanwege het hoge koelwater verbruik…
Over de geschiedenis van deze bijzondere NS locomotief kunt u meer lezen in het boek over de Werkspoor
lijndiesels serie NS 2600 en 2801, in 2006 uitgegeven bij Uquilair (ISBN 90-71513-55-6).
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Inzet:
De locomotief begon natuurlijk met een proefbedrijf. In juli 1962 waren er proefritten met alleen een los rijtuig
achter de loc, de 1e klasse plan D NS 7716 (berlijnsblauw)
Proefritten in augustus 1962 volden plaats met een meetrijtuig NS 176103 (turquize) voor trekkracht proeven met
daarbij steeds dezelfde stalen D (7605 in het blauw):
Loc - meetrijtuig + stalen D - loc NS 2200 (bruin) - 10x plan E rijtuig.
Loc - stalen D + meetrijtuig- loc NS 2200 (bruin) - ca 4x blokkendoos (blauw) - ca 7x plan E rijtuig
Loc - 7x plan E (2x B, 1x A, 1x RD, 1x A, 2x B) - stalen D + meetrijtuig als hierboven. Retourtrein precies andersom
met meetrijtuig recht achter de loc.
Loc - 8x plan E (7x B, 1x A) - stalen D + meetrijtuig als hierboven. Retourtrein precies andersom met meetrijtuig
recht achter de loc.
Loc - meetrijtuig + stalen D - NS 1100 (blauw) - Goederentrein met ca 40 assen
Loc - Meetrijtuig + stalen D zonder verder materieel
Het ingezette meetrijtuig was in alle gevallen de vooroorlogse “bolkop” NS ABCd 7301 uit 1935. Het rijtuig was in
de oorlog omgebouwd tot salonrijtuig voor de Duitse Reichskommisar Seys Inquart en werd toen NS A 7001
genummerd. Na de oorlog is het verbouwd tot meetrijtuig NS 176103. Ten tijde van de proefritten met de NS
2801 was het rijtuig in de turquize kleurstelling geschilderd.
Pas later werd het rijtuig bruin geschilderd. Uiteindelijk zou dit rijtuig bij de VSM terecht komen waar het ook nu
nog staat.
Voor degene die dit rijtuig willen bouwen op basis van een oude Roco Plan D zie de volgende link op internet:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,11596.0.html. In het verleden is door Philotrain ook een
messing ombouwset voor dit rijtuig geleverd (NS ABC 7401).
Opschriften voor dit rijtuig als meetwagen zijn als los setje leverbaar bij ons (art T-7301meetwagen).
Na de meetritten volgde het (doorlopende) proefbedrijf in de zware goederendienst.
De loc reed voornamelijk goederendiensten tussen Venlo en Amsterdam Watergraafsmeer, treinen waar normaal
gesproken twee 2400-en (later twee 2200-en) voor ingezet werden. Deze lange treinen hadden wel 50 tot 60
assen (25 a 30 tweeassers).
Vanaf de zomer van 1967 reed de loc tussen Utrecht en Maastricht diverse gemengde goederentreinen.
Later reed de loc ook regelmatig de grindtreinen vanuit Linne naar Eindhoven met de “Allan onderlossers”. Deze
grindtreinen bestonden geheel uit deze lage kortgekoppelde onderlosser (10 tot 20 wagens) en een bagagewagen
voor de conducteur. Deze onderlossers zijn eveneens als bouwsets bij ons verkrijgbaar (artikel k-33).

Kleurstelling:
De locomotief is uiteindelijk lichtblauw geschilderd en heeft altijd deze kleur behouden (het eerste voorstel was
crème). Helemaal nieuw was deze kleur niet, immers de eerste 10 stuks NS 2400 waren ook licht blauwgrijs maar
waarschijnlijk in een wat andere tint.
In tegenstelling tot de 2400-en werden het frame en draaistellen zwart en niet lichtgrijs. Volgens het eerste
schilderplan zou het frame zelfs in dezelfde kleur als de bovenbouw worden geschilderd en de bovenzijde overal
lichtgrijs. Uiteindelijk is alleen het dak van de cabine lichtgrijs geschilderd, de rest van de opbouw werd geheel
lichtblauw.
De bufferbalken werden signaalrood, inclusief ca 5cm van de zijkant van het frame en de hele overloop plaat
bovenop de bufferbalk.
De buffers zelf waren geheel zwart, net als de stekkerdozen, luchtslangen en koppeling. De verticale strip boven
de overloopplaat waaraan de luchtslang aan werd opgehangen was lichtblauw.
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De schoorsteen was oorspronkelijk met aluminiumverf geschilderd, toen hier een groter exemplaar werd
aangebracht werd deze lichtblauw geschilderd (met snel een vrij vuile bovenzijde…).
Tussen de opstaptreden werd het frame een maand na de eerste proefritten, aluminium geschilderd zodat de
treden beter te zien waren. Van de cabinetrap werden de verticale delen ook lichtblauw geschilderd, de treden
zelf waren zwart.
De deurroosters met ronde hoeken waren alle van aluminium en bleven steeds ongeschilderd. Ze waren in vrij
dikke zwarte rubber profielen in de deuren aangebracht.
De handgrepen waren alle lichtblauw, alleen de handgrepen voor op de neus werden zandgeel geschilderd toen
de machine van sierbanden werd voorzien.

Wijzigingen:
De loc kwam in dienst zonder deze zandgele sierbanden en zonder nummerplaat op de kopzijde.
Aan de achterzijde was een nummerplaat met “vleugels” aangebracht, gelijk aan het model van de NS 2200 met
daaronder de ovalen fabrieksplaat. Aan de voorzijde bleek de nummerplaat met vleugels niet te passen vanwege
de deuren en frontsein en werd daarom weggelaten. Alleen het uit de plaat met vleugel gezaagde rechthoekige
deel met NS nummer werd begin 1963 alsnog aangebracht onder het frontsein.
In maart 1963 is de schoorsteen aangepast, deze werd hoger.
Door onenigheid over de vorm was de machine afgeleverd zonder bies. Pas na 8 maanden (maart 1963) is
uiteindelijk de bies alsnog door NS is aangebracht. NS gebruikte hiervoor echter zandgeel in plaats van het
geplande signaalgeel.
Toen de bies werd aangebracht bleek dat de puntvorm op de kop niet handig uitkwam met de grote ovale
fabrieksplaat op de korte huif. Als gevolg daarvan werd de fabrieksplaat van de achterzijde verplaatst naar de
zijwand en wel op de linkerzijde onder de twee deurtjes met enkele roosters. Er was dus geen tweede
fabrieksplaat aanwezig.
De platen waren alle van aluminium en alleen de verdiepte gedeeltes waren zwart geschilderd. Bij de
fabrieksplaat was dit het kader om de middelste letters MTDE en de buitenrand. Bij de “vleugel”was dit het deel
om het NS nummer en de NS initialen in het ronde vlak. Ook de lijnen tussen de banen van de vleugels waren
geschilderd.
Verdere uiterlijke wijzigingen zou de machine niet meer ondergaan tot ze buiten dienst werd gesteld begin 1968.
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Algemene bouwtips voor dit model:
Lezen en werken met de bouwbeschrijving:
Maak goede aantekeningen in de tekst voor punten
die voor uw model van belangrijk zijn.
Aan het eind vindt u enkele detailfoto’s in kleur van
het gebouwde model en model in aanbouw.

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 kunststof onderdelen het beste met elkaar
verlijmen met 5 minuten tweecomponentenlijm (bv.
Bison). Ontvet daarvoor de te lijmen delen eerst goed
met bv. 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 twee delen op de juiste plaats
tegen elkaar houden en dan dunvloeibare lijm in de
lijmnaad laten lopen met de cocktailprikker. Met name
waar u aan de niet zichtbare zijdes kunt lijmen.
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
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maar u zult nog wel voorzichtig eventuele lijmresten
moeten verwijderen.

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 (bv. de railzaag van Roco).
Losknippen met een tangetje kan tot kapot springen
van onderdelen leiden (bv. bij de veerpakketten). U
kunt dus beter voorzichtig zagen en de resten van de
bramen met een vijltje en schuurpapier wegwerken.
Dunne gietvliezen kunt u met een scherp mes
wegsnijden.
In de basis is het aan te raden de gietkanalen enz. met
een zeer fijn zaagje los te zagen. In de praktijk gaat dit
echter ook goed met een slijpschijfje. We raden u
dringend aan hiervoor niet de bekende goedkope
stenen exemplaren te gebruiken!! Deze breken snel en
geven risico op rondvliegende stukjes slijpschijf...
Gebruik alleen dunne metalen exemplaren met een
randje diamantpoeder erop, bij voorkeur van een merk
als Proxxon of Dremel. Diverse "blanco" merken
leveren vrij grove slijpschijven die bovendien snel
slijten.
Het grote voordeel is dat deze schijven niet in stukken
uiteen spatten als ze een klemmen en dat u ze
zijdelings een beetje kunt belasten. Zo kunt u de schijf
ook gebruiken als een soort afschuur machine, met
name bij het verwijderen van gietnokjes is dit erg
handig. Het geeft amper belasting op het onderdeel
zodat afbreken wordt voorkomen.
Ondersteun wel steeds zeer goed uw beide handen.
Houd in de ene hand het model en de ander de
boormachine en zorg dat u tijdens het werk steeds uw
polsen zoveel mogelijk ondersteunt. Het is zo erg goed
mogelijk om zeer nauwkeurig te werken.
Gebruik steeds een vrij laag toerental, het kunststof
laat zich ook dan zeer eenvoudig wegslijpen.
Oefen even op wat gietblokjes, dan weet u hoe het
materiaal op de slijpschijf reageert.
Let wel op: het geeft veel stof! Gebruik daarom een
goed stofmasker.

Kunststof delen voorbereiden voor lijmen:
Voordat u de afzonderlijke onderdelen gaat plaatsen,
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
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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.

Boren: steeds met de hand!!

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 de
delen goed aan elkaar past, dan is de verbinding het
sterkst. Als de delen iets verschoven worden gelijmd
kunnen ze weer afbreken.

In de bouwbeschrijving is regelmatig sprake van het
boren van gaatjes. We bedoelen dan in alle gevallen
(tenzij anders vermeld) dat u dit met de hand doet met
een handboortje en niet met de mini boormachine!
U heeft boortje nodig van 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm en
2.0mm.

Solderen:

Op de plaatsen waar handgrepen enz. komen zijn de
meeste gaatjes al als klein centreerpuntje aanwezig. De
gaatjes dient u nog door te boren. Dit kan met de hand
of, als u enige ervaring heeft, met de mini
boormachine.
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 bv. messing etsplaten enz.
Centreerboortjes zijn wat lastig te vinden 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.

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.

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 zijn door de productiewijze
helaas nooit geheel te voorkomen.
U kunt deze het beste plamuren met twee
componenten polyester plamuur van Alabastine. Veel
andere soorten hobbyplamuur (bv. 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.
Mochten uw gietdelen een luchtbel op een zeer
moeilijk te herstellen plek hebben dan kunt u om
vervangende onderdelen vragen.
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Voor de bouw van deze kit is alleen wat elektra
solderen vereist, overige delen kunnen gelijmd
worden.

Etsbramen verwijderen:

Vijlen en schuren etsdelen:
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
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 geëtste onderdelen:
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!
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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 aan het einde van een hobbydag eventueel
soldeerwerk steeds goed schoon door het af te spoelen
met lauw water om resten soldeervloeistof te
neutraliseren. Hierdoor voorkomt u moeilijk te
verwijderen oxide en aantasting van blank ijzeren
delen zoals wielen, bufferstelen en assen

Neem bij de bouw de tijd en controleer aan de hand
van foto’s en de 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!

Markeren aandachtspunten:
We raden aan om in de tekst met een gele marker de zaken aan te strepen die van belang zijn bij de
eindmontage. Dit maakt de afbouw straks wat makkelijker en u voorkomt dat u belangrijke punten mist.
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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, bv. 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, 1.0, 1.5 en 2.0mm met een handboorhoudertje
• Miniboortol met metalen doorslijpschijf (met diamant bekleed, zie verderop)
• Een kleine frees
• Soldeerbout minimaal 40 watt met schone / vertinde punt
• Goede verlichting en een gladde vloer zonder tapijt!
• Zacht schuim of andere bescherming (bv. bubbelplastic) om het model op te leggen bij de afbouw /
schilderwerkzaamheden
• Kneedgom voor tijdelijk vastzetten onderdelen (bij Bruna enz. verkrijgbaar, ook bekend als kneedbare
fotoplakkers)
• Afplaktape (bijvoorbeeld gele ProGold tape)
Verkrijgbaar bij ons:
• Soldeerverf
• Transfer vloeistof (fixeer en weekmaker)
• Kristal Klear. Deze stroperige witte vloeistof lijkt wat op hobbylijm en houtlijm en droogt transparant op.
Het plakt wat en lijkt iets rubberachtig als het is opgedroogd. Het materiaal is na droging makkelijk weer
te verwijderen met bv. een pincet.
• Verf
Verkrijgbaar bij speciaalzaken:
• Glasvezel stift (radeerpen), o.a. bij de betere boekhandel of GM&S verkrijgbaar
• Secondelijm (dun en middeldik), o.a. Olba / Locktite is zeer goed
• Eventueel twee componentenlijm, bv. van Bison
• Verf, grondverf, plamuur, kleine kwastjes en afplaktape (zie schilderen)
• Soldeertin (1mm dik elektra soldeer)
• Schuurpapier korrel 300 (grof werk) en 600 (fijn), bij voorkeur waterproof en nat gemaakt gebruiken
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Bouwbeschrijving NS 2801
Als eerste worden de draaistellen opgebouwd en maakt u de locomotief rijdend. Pas daarna worden de details
aangebracht zodat tijdens het testen geen schade kan ontstaan.

Draaistellen:
De draaistellen zijn in zwart nylon uitgevoerd. De eveneens meegeleverde kunststof behuizingen komen te
vervallen. De draaistelframes hebben aan de achterzijde (naar het midden van de loc gericht) een beugeltje
bovenop waar de aansluitdraden doorheen worden gevoerd. Houd in het oog dat dit de achterzijde is zodra u de
draaistelzijkanten aanbrengt en als hierna sprake is van de voor- en achterzijde.
Haal de delen van de draaistellen van elkaar en verwijder de restjes van de pennetjes waarmee ze aan elkaar
zaten tijdens de productie. Neem de wielen en trek beide wielen eraf. Snij aan de voorzijde het stukje isolatiebus
dar doorsteekt eraf. Breng een nieuwe as zonder punten aan in 1 wiel. Pas deze in de gaten van het draaistel.
Soms past dit niet direct soepel of loopt het wiel wat zwaar. Haal dan het wiel er weer uit en boor het gat van de
assen daarom door met een boor van exact 2mm. Eventueel opruimen met een ruimertje gaat ook goed maar
maak het gat in ieder geval niet te groot! Het wiel moet soepel vrij lopen maar niet teveel speling hebben. Als uw
boor (iets) te groot is kan het tandwiel te dicht op het wormwiel komen wat verhoogde slijtage zal geven op
langere termijn.
Boor ter controle dan eerst een proefgat in een plaatje MDF en pas daar de as in. Alleen als deze nu nagenoeg
geen zijdelingse bewegingsruimte heeft is uw boor bruikbaar.

Wormwielen aanbrengen op motor:
De motor heeft een as van 1,5mm en de wormwielen een gat voor van 2mm (deze zijn niet voor 1,5mm
leverbaar). Daarom moet er een overgangsbusje in het wormwiel worden aangebracht. Druk het holle asje een
klein beetje in de worm. Dit gaat goed met een
platbektang met geribde bek, zo heeft u grip op het asje.
Met de hand erin drukken lukt niet. Houd de holle as
tegen de worm en tik deze met een horlogemakers /
modelbouw hamertje iets erin. Let vooral op dat de worm
niet wegspringt!
Pers de as er vervolgens verder in met een bankschroefje
tot deze klemt.
Slijp dan de lange motoras af op 7mmm lengte. Doe dit
met een mini boormachine en kleine metalen
doorslijpschijf die is voorzien van diamantpoeder. Deze
breken namelijk nooit tijdens het slijpen. Maak het einde
van de as vrij van bramen met wat schuurpapier korrel
400.
Neem ook 2 van de wormen met erin gedrukte holle as en
slijp het doorstekende deel van de holle as af omdat dit
anders gaat klemmen tegen de kortkoppeling. Het afslijpen
mag ook bij de andere twee wormen maar is niet
noodzakelijk. Let goed op dat u de worm stevig vasthoud en
deze niet wegvliegt... Inklemmen in een bankschroef raden
we zeker niet aan, de worm mag niet beschadigen!
Verwijder bramen in de kopzijde van de holle as door even
met een 2mm boortje in de hand een slag te draaien in de
geslepen kant.
Nu kunnen de wormen worden vastgezet. De afgeslepen
motor as en worm met ingekorte holle as komen aan de
VOORZIJDE van het draaistel.
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Drup met een cocktailprikker een heel klein beetje dunne secondelijm in het holle asje aan de zijde waar deze
VLAK met het wormwiel is. Schuif direct daarna het asje met de zijde over de motor as tot ca 0,5mm van de motor
af. NIET strak tegen de motor schuiven, u heeft dan kans dat secondelijm het lager van de motor in trekt door
capillaire werking! Na een paar minuten zit e.e.a. goed vast.

Assemblage aandrijving
Controleer of aan de binnenzijde van het draaistel de ruimte voor de motor mooi schoon is. We raden aan de
hoeken met een plat schroevendraaiertje wat na te krabben, eventuele resten steunmateriaal worden zo
makkelijk verwijderd.
Neem de motor en zet 1 aansluitpen haaks naar buiten om. Zorg ervoor dat bij beide motoren dezelfde pen naar
boven steekt (bv de pen naast de rode stip). Deze pen komt onderaan en knipt u op ca 2mm lengte af (zie foto
hierboven). De andere pen buigt u nu ook een stuk omhoog. Plaats nu de motor. Let op dat de bovenste
aansluitpen door het gat steekt en buig deze dan terug. Knip de pen op ca 3mm lengte af. Druk nu de motor heel
erg goed stevig aan in het draaistel.
Steek nu het wiel en as in het draaistel waarbij u het
tandwiel ook meteen aanbrengt. Druk de as er doorheen.
Leg daarbij een plaatje etswerk tussen het wiel en uw vinger
(niet op foto) om te voorkomen dat de as in uw vinger
steekt. Het drukken vereist wat kracht, duw daarbij op het
deel van het draaistel waar de as doorheen moet gaan
steken en voorkom dat het draaistel vervormt. Na het
aandrukken behoort het wiel een klein beetje zijdelingse
speling te behouden. Als dat niet het geval is dan het
tandwiel wat van het wiel afschuiven. Steek een
afbreekmesje tussen de achterzijde van het wiel en het
kunststof draaistel aan de zijde die klemt. Zo forceert u het
tandwiel een minimaal stukje opzij.
Controleer nu of de as met tandwiel zijdelings een klein
beetje kan schuiven ZONDER te klemmen tegen het
wormwiel.
Indien de motor niet goed is aangedrukt in de behuizing kan deze te strak op het tandwiel zitten en dat zal
verhoogde slijtage geven. Druk de motor dan nogmaals goed aan, het probleem behoort nu verholpen te zijn.
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Plaats het andere wiel terug op de as. Vouw daartoe het
geëtste malletje haaks om en houd dit tussen de wielen bij
het erop drukken (zie foto hiernaast). De afstand tussen de
wielen behoort zo automatisch 14.4mm te zijn.
Op de zijkant zitten nokjes waarin u de stroomafnemers
aanbrengt. De stroomafnemers maakt u van het
meegeleverde dunne fosforbrons (koperkleurige dunne
harde draad). Knip 4 stukjes van ca. 4cm lengte en leg ze in
de sleufjes. Kijk of de draadjes er goed in passen, anders
even het sleufje met een mesje schoon krabben. Er kan wat
steunmateriaal van de productie in zijn gekomen.
Houd de draadjes op de juiste plaats en zet ze vast door met
een soldeerbout de nokjes dicht te smelten.
In het midden van de nokjes soldeert u de aansluitdraden
eraan.
Breng de draden ook aan op de motor. Gebruik de volgende
kleuren die overeenkomen met de NEM stekkers voor
decoders:
Zwart Naar stroomafnemers aan 1 zijde (let
op, gespiegeld bij beide draaistellen!)
Rood Naar stroomafnemers aan andere
zijde (let op, gespiegeld bij beide
draaistellen!)
Oranje Naar motor (bij beide motoren op
zelfde aansluiting!)
Grijs Naar motor
Houd iedere draad ca. 8cm langer dan het
draaistel.
De aansluitdraad van de onderste
motoraansluiting loopt door de behuizing,
net naast de motoras naar boven waarna u
deze door de kabelgootjes doortrekt. Zie de
foto hiernaast waar er ter verduidelijking een
draad los doorheen is gestoken.
Schroef vervolgens het afdekplaatje op de onderzijde met 4 kleine
zwarte zelftappende schroefjes.
Test nu het draaistel met een transformator. Laat het draaistel
rustig lopen, het geheel behoort direct soepel te draaien. Smeer de
tandwielen met wat siliconenspray (verkrijgbaar bij autozaken, ook
bekend als "cockpit spray"). Gebruik van vet raden we niet aan, dit
trekt vuil aan en hard na langere tijd uit. Naaimachine olie is
eventueel wel bruikbaar.
Laat het draaistel een flinke tijd proefdraaien in iedere richting
zodat u er zeker van bent dat alles goed loopt. Hieronder op foto
een afgebouwd draaistel.

Draaistelzijkanten:
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Als laatste brengt u de draaistel zijkanten erop
aan. Deze lijmt u vast aan het onderste plaatje
zodat u deze met plaatje en al kunt verwijderen
door losschroeven. Daartoe moet eerst wat
worden weggehaald aan de binnenzijde van de
draaistel zijkanten, anders zal deze aan het wiel
blijven klemmen.
Foto: Bij de pijlen het materiaal weghalen.
De zijkanten hebben een voor- en achterzijde! Er loopt een leiding op de zijkant, deze dient steeds naar het
midden van de loc gericht te zijn.
De zijkanten pas vastzetten op het allerlaatste moment als alles geschilderd en afgewerkt is. Tot die tijd kunt u
een klein beetje kneedgum tussen de zijkant en draaistel doen, dan blijft e.e.a. goed op zijn plaats tijdens het
bouwen en testen.
Plaats de draaistel zijkanten nu tijdelijk op de aandrijving door wat kneedgum bij de gaatjes / pennetjes ertussen
aan te brengen. Pas na het testrijden en schilderen brengt u wat lijm aan in de twee gaatjes die over de pennetjes
vallen van het draaistel en zet u de delen aan elkaar.

Foto: geassembleerd draaistel
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Locomotief frame:
Nu maakt u het frame gereed zodat u de draaistellen kunt monteren voor de eerste testrit.
De gietnokken aan de voorzijde onder de bufferbalk dient u voorzichtig te verwijderen. We geven de voorkeur
aan het gebruik van een metalen doorslijpschijfje waarbij we de nokken tot ca 0,5mm van het model doorslijpen.
Dit vereist wel enige handigheid en een stofmasker. Belangrijk hierbij is dat u beide polsen ondersteunt zodat u
goed kunt “sturen”. Vervolgens vijlt u de resterende bramen weg tot het model.
Een andere methode is door e.e.a. weg te zagen met een fijn modelbouwzaagje. Wegknippen met een tangetje is
bij deze gietnokken zeker geen optie!! Het model zal vrijwel zeker daarbij gaan scheuren.
Boor vervolgens alle gaatjes in of door met een 0,5mm boortje. Er zitten vier gaatjes op alle buitenhoeken voor de
opstaptreden en vier onder iedere cabinedeur. Op de bufferbalk boort u de gaatjes door voor de luchtslangen,
trekhaak en twee pennetjes voor de overloop plaat.
De gaatjes voor de handgreep onder de buffers boort u schuin naar boven onder 45 graden!
Deze handgreep zit schuin op de bufferbalk, zie de kleurenbladen met tekening voor de te boren gaatjes en het
afwerken van de bufferbalken verderop.

Kap ontbramen t.bv. passen:
Neem de kap en verwijder ook hiervan de gietbramen enz. aan de achterzijde.
Let op: onderop de kap is deze een heel klein beetje smaller dan ca. 1mm daarboven. Dit behoort zo te zijn en
blijven! Vijl bij het verwijderen van de gietkanalen aan de achterzijde dus niet teveel weg!
Plaats de kap vervolgens op een stuk schuurpapier korrel 400 (op een vlakke schone tafel)en schuur de kap er een
aantal keren overheen totdat de onderzijde geheel vlak is.
Pas nu de kap op het frame.
Aan de voorzijdes van het frame zijn ook gietbramen
aanwezig die u voorzichtig moet verwijderen. Deze
bevinden zich precies boven de schroefgaatjes (donker
gemarkeerd op foto hiernaast).
Zorg dat de vlakjes boven de schroefgaten netjes vlak
worden, anders zal de kap niet goed aansluiten. Pas e.e.a.
tot de kap netjes en zonder klemmen op het frame past.
Als u verlichting aanbrengt zult u ook de met het vierkant
gemarkeerde opstaande randje moeten verwijderen,
anders klemmen de leds hiertegen.

Kortkoppeling:
Als u kortkoppel mechanieken wilt aanbrengen zult u van
de onderzijde van de bufferbalken wat weg moeten halen.
Daarvoor moet u een sparing maken zoals op de foto's van
het afgebouwde model (losse kleurenbladen) en hiernaast
met een kruis gemarkeerd.
Aan de binnenzijde van de bufferbalk is een verdikking te
zien, tot deze rand dient u e.e.a. weg te halen (vijlen).
De boogstraal van uw modelbaan zal bepalend zijn voor de
breedte van de sparing. Voor een gemiddelde modelbaan is
een sparing van 11mm breedte voldoende. Zodra u gereed
bent voor het testrijden (zie verderop) kunt u de koppeling
testen met een aangekoppeld wagonnetje in uw krapste
bogen en dan als dat nodig is, de uitsparing breder te
maken.
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Een andere oplossing is geen kortkoppeling toe te passen maar een
eenvoudige rechte haak zoals op tekening hiernaast. Dit is iets lastiger
bij het ontkoppelen maar behoud wel de complete bufferbalk. Buig
een draad als afgebeeld en lijm (2) deze aan de binnenzijde in het
frame tegen de bufferbalk. Aan rechte pen kunt u de meeste
koppelingen haken (oude beugel koppelingen, Fleischmann Profi
koppelingen, Roco enz.)
Als laatste is het een overweging om alleen aan de achterzijde een
kortkoppeling aan te brengen indien u de treinen toch steeds
achteraan de loc hangt.

Aanbrengen NEM kortkoppeling:
Na het bewerken van de bufferbalk(en)
kunt u de NEM mechanieken plaatsen. De
achterzijde ligt in een randje van het frame,
de voorzijde op een nokje. Houd het
mechaniek op zijn plaats en kijk of de pen
goed recht staat. Mogelijk moet u iets aan
de bovenzijde van de voetplaat wegvijlen
van het nokje waarop het mechaniek komt.
Als het past neemt u de schacht en drukt u
deze over de pen (vooraf aan het
vastlijmen van het mechaniek!). Dit vereist
enige kracht. Schuif deze op de pen tot er
tussen het mechaniek en het deel van de
schacht dat over de pen gaat precies 7mm
zit. Na montage behoort de koppeling dan
op 8,5mm hoogte te zitten met de
bovenzijde van de schacht (inwendig). U
kunt dit controleren door uw model even op de draaistellen te zetten op een vlakke plaat. De afstand is dan
8,5mm + 1mm flenshoogte = 9,5mm. Lijm vervolgens het mechaniek vast aan de achterzijde (van bovenaf) en
voorzijde (van onderaf) met twee componenten lijm.
Na de montage van de kortkoppeling weer nagaan of de kap nog goed past. Controleer of er geen lijm
weggehaald moet worden.
Als u een NEM schacht aanbrengt moet u bij de
draaistelzijkanten de delen die naar binnen lopen
(kopbalk draaistel) wat in te korten. Ze steken nu ca
3mm voorbij het wiel, deze inkorten tot ze gelijk
met de achterzijde van het wiel komen zoals
hiernaast op foto gemarkeerd.
Als u na montage van de koppeling de bodemplaat
omgekeerd houd, het draaistel draait en de NEM
schacht opzij drukt is duidelijk wat er wordt
bedoeld.

Montage draaistel:
Als eerste kort u de elektra draden in tot ze 7cm lang zijn vanaf het draaistel. Strip de einden ca 1cm lang aan en
twist de einden (niet vertinnen, de draden van beide draaistellen worden nog aan elkaar gedraaid). Het draaistel
steekt u in de draaigaten van de bodem. Door enkele kleine aanpassingen aan de draaistellen is er in het frame
net een klein punt ontstaan waar ze nu bij het draaien gaan klemmen (zie foto hieronder). Als u het draaistel erin
houd en draait ziet u dat de rand er net tegenaan tikt. Door met een mesje de hoeken van het frame iets uit te
snijden is dit eenvoudig te verhelpen.
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Onder de cabine is het iets lastiger. Daar dient een strookje van ca 1mm breed wat dieper te worden, gelijk met
het vlakke deel dat op het draaistel rust (zie pijl op foto hierboven). Met een kleien (metalen) slijpschijf kunt u
twee sleufjes maken waarna u met een mesje het deel ertussen wegsnijd. Als u de kap erop houd ziet u dat
hiervoor meer dan voldoende ruimte is zonder kans op kieren.
Uiteindelijk behoort het draaistel soepel zijdelings te draaien. Mogelijk klemt het iets in het gat van de bodem. Als
dat het geval is dan het gat iets opruimen met een rond houtvijltje dat u tegen de klok in erdoor draait. Plaats van
bovenaf een geëtste ring onder een blank metalen zelftappend schroefje (2x4mm) en schroef deze vast in het
draaistel.

Elektra aanbrengen:
Bij analoog gebruik is de aansluiting zeer eenvoudig. Draai de draden van de draaistellen aan elkaar, vertin dit en
knip dit af op ca 3mm. Koppel de draden van de stroomafnemers en motor aan elkaar op het bijgeleverde stukje
pertinax. Daaraan kunt u straks ook de Leds aansluiten volgens het bijgeleverde schema.
Bij digitaal gebruik raden we aan eerst even analoog de loc te testen door de draden van de stroomafnemers en
motor eenvoudig aan elkaar te draaien. Pas als de loc analoog goed en soepel rijd bouwt u de decoder in. Als de
rij eigenschappen dan slechter in plaats van beter worden zijn de decoder instellingen niet goed voor deze loc.
U kunt u de meegeleverde 8 polige voet voor een decoder aan te brengen zodat u deze makkelijk kunt
omwisselen (volgende foto nr. 3). Naar eigen keus kunt u natuurlijk ook uw decoder rechtstreeks aan de
bijbehorende contacten aansluiten of een ander type decoder voet aanbrengen.
Neem het printplaatje (zie foto, pijl 4) en steek de voet (zie foto, pijl 3) erop zodat de pennen aan de zijde met
metaal komen. Buig de pootjes van de voet iets naar buiten zodat e.e.a. aan elkaar is geklemd. Soldeer nu de
pootjes aan het printje.
Breng de draden aan de draaistellen naar elkaar en twist dezelfde kleuren aan elkaar. Vertin ze dan en steek deze
in de gaatjes van het printplaatje volgens het elektrische schema. Steek ze vanaf de bovenzijde naast de
decodervoet erin tot aan de isolatie. Na het solderen het restant lengte aan de andere zijde afknippen.
Breng ook al de draden aan voor de verlichting, dan kunt u deze er straks makkelijk op aansluiten.
Decoder en lastregeling:
Indien uw decoder wel lastregeling heeft dan dient u deze functie uit te schakelen. Doordat er twee motoren zijn
toegepast werkt dit niet goed en zal de loc onregelmatig rijden. Tams decoders hebben standaard de lastregeling
ingeschakeld staan, kijk op de handleiding hoe u deze uit schakelt.
Een Esu locpilot, Uhlenbrock 76320 of vergelijkbare decoder heeft dit niet standaard ingesteld en geven goede
rijeigenschappen met de standaard fabrieksinstellingen.
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Foto hierboven: Een decoder kunt u meestal kwijt in
de holle brandstoftank (1). Het overschot aan draad
wikkelt u dan onder de decoder weg. Let op dat u
voorkomt dat blootliggende contacten van de
decodervoet enz. tegen elkaar kunnen komen door
voldoende afstand of door bekleden met tape of een
paar laagjes Kristal Klear. De decoder stekker (2) is
nog niet in de voet (3) gestoken. Rechts de
weggewerkte bedrading na het insteken van de
stekker. Op de foto hiernaast gaan linksboven de drie
draden naar de stekker voor de verlichting (zie
verderop en elektrisch schema).

Testrijden:
Leg nu de ballastblokken los op de loc (of in wat kneedgum drukken) en test de loc nogmaals, nu digitaal.
Afhankelijk van uw decoder kunt u de verdere instelling wat naregelen zoals het minimale startvoltage en
remweg instelling.
Pas als alles een tijdje goed heeft gereden demonteert u de draaistellen enz. weer en gaat u verder met de
afbouw.
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De bovenbouw:
Voordat u het onderstel verder afwerkt raden we aan eerst de kap gereed te maken. Omdat u nog enkele keren
de kap op het onderstel moet plaatsen kunt u die beter als laatste afwerken met de kwetsbare trappen enz. erop.

Verlichting:

Zie bovenstaande tekening (doorsnede van de voorzijde van de lange huif):
Indien u verlichting wilt boort u de gaatjes van de
lampen door met een 2mm boor. De toplamp kunt een
klein beetje schuin naar beneden boren (1), dat maakt
het plaatsen van de led makkelijker. Het is niet perse
nodig, als u geheel recht boort zult u wel wat
voorzichtiger moeten frezen omdat u dichter bij de
buitenkant komt. Het is dan wel makkelijker om straks
de lichtgeleider recht aan te brengen.
De kopzijde van de lange huif heeft aan de binnenzijde
een gietbel. Deze heeft verder geen consequenties voor
de bouw tenzij u verlichting inbouwt. Met name voor
de bovenste frontlamp dient u wat materiaal weg te
frezen (2 bovenin), anders kunt u de led niet ver genoeg
erin steken. Let er heel goed op dat u niet door de kap
heen freest!!
Om ook de onderste twee leds goed te laten aansluiten
raden we aan ook hier wat materiaal weg te frezen bij
de gietbel (2 onder).
Er zijn bij de kit 2 soorten leds geleverd, grote en kleine. De kleine leds komen van achteren in de gaatjes in de
kap. De pennen van de grote leds worden alleen gebruikt als lichtgeleider (niet als led dus).
Als eerste brengt u de kleine leds aan. Van de dubbele lampen onderop het front is de onderste led geel en die
erboven zijn rood. De middelste led bovenop is ook geel.
Onderop komen twee leds praktisch tegen elkaar aan in de lengterichting van het vierkantje waarbij u beide lange
pootjes aan elkaar soldeert (4, gezamenlijke +). De pootjes zet u daarna haaks om naar binnen, zo dicht mogelijk
bij de led. Knip de pootjes dan alle af op ca. 1cm lengte zodat u de leds kunt passen in de gaatjes. Slijp van het
bolle lensje de voorzijde wat vlak (niet geheel wegslijpen), zo straalt het licht straks recht uit de led naar de
lichtgeleider i.p.v. verspreid te worden. Van de losse led voor bovenin slijpt u de voorzijde iets schuin af zodat het
licht beter op de iets schuin in te brengen lichtgeleider past (8)
Schilder vervolgens de binnenzijde van de kap voorin zwart en ook het vierkante deel van de leds zelf maakt u
zwart. Na drogen kunt u de leds vastzetten met wat Kristal Klear
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Zie het elektrisch schema voor het verder aansluiten van de leds. Test de verlichting voordat u verder gaat. Als
laatste brengt u een klein beetje kneedgum aan in de voorzijde van de gaatjes van de lampen. Dit voorkomt straks
dat er verf op de lens van de led komt waardoor deze het niet meer doet.
Na het spuiten van uw model haalt u met een pincet de kneedgum uit de lampengaatjes. Houd de pen van de
grote leds van voren in het gaatje van de lamp. Slijp vervolgens deze pen van de led af zodat deze, in het gat
gestoken, vrijwel gelijk komt met de voorzijde van de kap (6). De geleider voor de toplamp zal iets langer zijn en.
Als u het gaatje wat schuin heeft geboord, u zult de voorzijde dan iets schuin moeten vijlen zodat deze vlak
uitkomt (7).
Breng een klein drupje Kristal Klear aan op de geslepen zijde van de geleider en steek deze zijde in het gaatje
tegen de led (8). Na drogen van de Kristal Klear is de verlichting gereed.

Beglazing passen:
Als eerste moet de kap bij het grote zijraam worden
aangepast. Zie de foto op de losse kleurenbladen en
tekening hiernaast. De onderste opstaande rand (2) wordt
geheel verwijderd zoals rechts op tekening. Daardoor past
het raamframe (3) beter en komt deze rand ook niet in het
zicht. Vijl ook de zijkanten van de raamopening een klein
beetje terug echter niet helemaal. Deze randjes dienen als
aanslag voor het geëtste raamframe.
Het geëtste raamframe goed rondom vrij van bramen
maken. Plaats eerst het raampje (4) zodat het onderaan
goed aansluit. U steekt vervolgens het raamframe eerst
bovenin tegen de dakrand en drukt het dan onderin aan tot
deze klemt. Niet te hard drukken waardoor u de middenstijl
verbuigt. Zodra het frame zit
Van de frontramen vijlt u de zijkanten ook een klein beetje
schuin naar binnen zodat de beglazing makkelijk past (2 op foto van de kleurenbladen verderop).
Neem nu de beglazing. Deze bevat resten freesmateriaal wat is vast blijven plakken aan de beschermfolie en tape.
Helaas is dat niet te voorkomen door het productieproces.
Verwijder de witte folie met een pincet of door krabben en verwijder de bramen langs de zijkanten. Met een
scherp mesje schrapt u nog de randen wat extra schoon zodat alle bramen weg zijn.
De ramen hebben een verdiept randje aan
de boven- of zijkant zoals op tekening is te
zien. De "lipjes" onderaan zijn de
bevestigingen tijdens het frezen, deze snijd
u recht met het randje af.
U drukt nu de raampjes van binnen tot
tegen dit randje aan. Dit hoort zonder veel
klemmen te passen. Als het wel klemt kan
dat uiteindelijk lakschade betekenen. Een
beetje het raampje nabewerken met een
vijltje tot het past of de binnenzijde van het raam wat nabewerken met een vijltje, mogelijk zitten er bramen (met
name in de hoeken kan dat het geval zijn).
Bij het uiteindelijk vastzetten brengt u na het erin drukken een heel klein beetje Kristal Klear aan op de zijkanten
tegen de kap waarmee de raampjes (na drogen) vast zitten. Het losse raamframe past u nu ook en wordt
uiteindelijk ook met een drupje Kristal Klear vastgezet.

Interieur cabine:
Het interieur past niet in de cabine na het aanbrengen van de beglazing. Er was voorzien met 0,5mm dikke
beglazing te werken, vlak in de raamopeningen maar dat bleek lastig aan te sluiten. De 2mm dikke ramen die
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uiteindelijk zijn gemaakt passen eenvoudiger maar maken de binnenzijde wat krapper waardoor het interieur nu
niet past. Ook is de bodemplaat iets aangepast zodat de interieur bodem nu 1mm te dik is.
De aanpassing om dit op te lossen is vrij eenvoudig. Zie de foto op de kleurenbladen. Slijp of zaag de twee
stuurstanden los van de bodem, net boven de bodem )lijn 3 op foto'. U heeft nu twee losse delen. Van ieder deel
haalt u 1mm van de zijkant af aan de zijde waar de machinist niet zit (4). In het bovenhoekje haalt u bovendien
nog een klein stukje weg van ca 1,5x1,5mm (zie 5). Na het aanbrengen van de beglazing passen de losse
interieurdelen nu wel goed.
Bij het aanbrengen houd u als hoogte aan dat de rechte onderzijde onder de remkraan gelijk komt met het
geëtste raamframe (zie lijn bij 6 op foto).

Handgrepen aanbrengen:
Begin met het doorboren van de gaatjes voor alle handgrepen met een 0,5mm boortje. Let op: Van de eerste
handgreep op de lange huif dienen de gaatjes iets schuin te worden geboord. Het gaat dan om de drie gaatjes aan
iedere zijkant voor de handgreep voorop, boven het rooster met verticale lampellen. Deze onder ca 30 graden
schuin boren zodat de handgreep iets schuin staat zoals bij het origineel. Zie de tekening met de te boren gaatjes
op de losse bladen met kleurenfoto's.
LET OP: Zet deze twee handgrepen niet op het model vast als u de versie met bies maakt. Het aanbrengen van de
bies wordt daardoor heel erg lastig. Beter is het de handgreep los te spuiten (vast laten aan de etsplaat) en pas
daarna als de bies erop zit deze aan te brengen.
Dit geld ook voor de korte handgrepen op de voorzijde van de huiven! Deze worden geel geschilderd in de kleur
van de bies.
Alle handgrepen zijn als etsdelen bijgeleverd. Als u ze met zoveel mogelijk lengte aan de pennetjes loshaalt van de
etsplaat kunt u ze makkelijk in de gaatjes steken. Op de genoemde handgreep na staan ze alle horizontaal.
Gebruik een stukje 1mm dik styreen tussen de handgreep en de loc om ze steeds op de juiste diepte in de gaatjes
te zetten. Aan de binnenzijde kunt u met een cocktail prikker een klein drupje zeer dunne secondelijm tegen het
gaatje houden. Dit trekt dan capillair in het gaatje en voorkomt lijmvlekken aan de buitenzijde.
Een andere mogelijkheid is de pennetjes die in de gaatjes komen vooraf aan het plaatsen van de handgreep van
een heel klein beetje Kristal Klear te voorzien. Pak de handgrepen met een pincet, doop de einden in een klein
drupje Kristal Klear dat u op een restplaatje heeft aangebracht, en steek vervolgens de handgreep in het gaatje.
Dit is voldoende om de handgreep vast te zetten.
Bij de cabine zijn twee handgrepen op de hoek
aangebracht die iets lastiger zijn te plaatsen omdat ze
doorlopen naar de huif (zie foto hiernaast).
De cabine is asymmetrisch waardoor de deur links en
rechts niet op dezelfde plek staat. De handgrepen op de
cabine zijn daarom alle uitgevoerd met een stukje
handgreep dat op de korte huif past. Op de lange huif
komt deze handgreep echter niet. Dit stukje daarom eraf
knippen bij 1 lange en bij 1 korte greep (2 op foto). U kunt
het beste de handgreep pas afknippen als u met deze
handgreep bezig bent om verwisseling te voorkomen.
De handgreep vervolgens eerst op de kopzijde erin steken
(richting van pijl 1) en daarna de andere pootjes van de
handgreep in de gaatjes steken.
De deuren op de zijkant van de huif en voorop hebben
een kleine grendel (soort deurkruk) die eveneens als
etsdeel zijn meegeleverd. De grendels op de huif zijn
steeds naar beneden gericht. De deurkruk van de cabinedeuren komen horizontaal.
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Naast de instapdeur komen twee lange handgrepen die in gaatjes in het onderstel steken. We raden aan deze pas
als laatste aan te brengen voordat u gaat schilderen. Zet ze niet aan het onderstel vast maar alleen aan de kap.
Indien u ze een klein beetje naar binnen buigt als het onderstel er niet op zit zullen ze vanzelf vastklemmen in de
gaatjes van het onderstel. Vanwege sterkte raden we aan deze handgreep uiteindelijk van binnenuit met
secondelijm vast te zetten en niet met Kristal Klear. Eventueel kun u dit ook doen op dezelfde wijze als met de
Kristal Klear, nu echter met een drupje secondelijm op een plaatje. Let dan zeer goed op dat u geen vlekken op
het model krijgt!

Schoorsteen en ventilatierooster:
Kies welke schoorsteen u wilt aanbrengen, de korte ronde of de later verhoogde schoorsteen en lijm deze op de
kap.
In de ronde cirkel bovenop de kap komt het geëtste ventilatierooster. Het patroon loopt evenwijdig met de loc,
niet diagonaal. Er zitten 4 kleine sparingen in, die passen precies over de nokjes in de kap waarmee het rooster
goed recht zit. In principe is erin drukken voldoende, extra verlijmen hoeft niet en geeft kans op dichtlopen van
de gaatjes. Let goed op dat u rondom alle bramen van de hechtlipjes eraf haalt, anders zal het rooster verbuigen!
De zijde met de dichte cirkel komt onderop, bovenop is het geheel als rooster uitgevoerd.

Ruitenwissers
Bij de kopramen komen geëtste ruitenwissers. Het pennetje dat in de kap steekt dient u haaks om te zetten. Klem
de ruitenwisser in een platbek tangetje en zet het pennetje met een andere tang haaks om. Pas de ruitenwisser
even in het gaatje en leg deze vervolgens weg voor montage na het aanbrengen van de beglazing.
Neem ook het metalen raamframe voor het cabineraam en pas deze even. Controleer met name of er geen
bramen aan zitten waardoor het frame klemt (en na het schilderen mogelijk krast!)

Afbouw onderstel:
Zie de detailfoto van de bufferbalk op de kleurenbladen voor extra verduidelijking.
Neem de bufferhulzen. Boor ze in met een 1mm boortje. Vijl aan de voorzijde het stukje tot het verdikte randje
weg. Dit stukje is erop gezet om luchtbelletjes tijdens de productie op te vangen. Haal pas daarna de bufferhulzen
los waarbij u oplet dat er een deel van het vierkantje waarmee de hulzen aan de gietboom zitten aanwezig blijft.
Met dit vierkantje past de buffer precies in de uitsparing in de bufferbalk. Er is een boven en onderzijde, bovenop
komt het platte vlakje (trede). Let op dat ze strak tegen de bufferbalk passen, anders iets van het vierkantje
achterop de bufferhuls wegvijlen. Boor het gaatje voor de steel als laatste helemaal door.
Neem de kunststof bufferstelen. De voorzijde van de schijven vooraf met een schuurpapiertje mooi glad vijlen en
ook de rechte boven- en onderkant even nabewerken. De pen aan de huls dient geheel in de huls te worden
gestoken zodat de bufferschijf vast tegen de huls aankomt. Er is een vlakke en bolle buffer, de bolle komt van
voren bezien, altijd links.
Breng de buffersteel in de huls terwijl de huls op de loc zit. Zo kunt u makkelijker zien of deze goed recht zit. Haal
de steel en huls er voorzichtig af (zonder te verdraaien) en breng met een cocktailprikker een klein drupje lijm aan
in het gaatje aan de achterzijde zodat de steel vast zit aan de huls. Zet de afgewerkte buffers pas na het
schilderen vast maar pas ze tussentijds nog even als alle onderdelen op de bufferbalk zitten. Met name het
grondplaatje van de stekkerdozen kan net achter de buffervoet vallen. In dat geval een klein beetje weghalen van
ofwel de voet van de buffer of de voet van de stekkerdoos.
Aan de voorzijde brengt u als eerste de geëtste overloop plaat aan. De loc was ontworpen voor multiple bedrijf en
had daartoe behalve een stuurstroom koppeldoos ook een overloopplaat. Deze wordt op twee steuntjes gelijmd.
De steuntjes maakt u van 0,5mm draad dat u in de bufferbalk steekt, vrijwel tegen de voetplaat aan naast het
horizontale randje. Knip de draadjes na het lijmen op 2mm lengte af. De geëtste plaat heeft aan de achterzijde
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een lipje dat u haaks naar boven omzet. Hieraan zat de koppeldoos. Lijmt dan de plaat op het randje voorop de
bufferbalk en op de twee ingelijmde pennetjes.
Vervolgens brengt u de luchtslangen op de bufferbalk aan. Aan de zijde met NEM kortkoppeling kan het zijn dat
de twee luchtslangen de zijdelingse beweging van de schacht beperken. In dat geval kunt u ze weglaten of iets
schuin plaatsen. U kunt ook een nieuw gaatje maken en ze verder opzij vastzetten.
De handgrepen onder de buffers staan schuin naar beneden onder ca 45 graden.

Schroefkoppelingen en trekhaak:
De trekhaak vouwt u dubbel met wat lijm ertussen (vouwlijn aan de buitenzijde).
Vijl deze vervolgens iets ovaal / afgerond.
De schroefkoppelingen kunt u naar eigen wens aanbrengen. Houd er rekening
mee dat deze niet geplaatst kunnen worden als u de NEM schachten aanbrengt.
U kunt de schroefkoppelingen opbouwen met de geëtste delen.
Hiernaast afgebeeld is een gemonteerde schroefkoppeling. Bovenaan de haak
die u in de bufferbalk lijmt (pas na montage van de schroefkoppeling!),
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.

Stekkerdozen op bufferbalk:
Links en rechtsboven op de bofferbalk komen de stekkerdozen. Deze zijn gemaakt van half transparant kunststof.
Bij de rechter stekkerdoos was een kabel aanwezig, deze had een klep die open stond (lipje aan de stekkerdoos),
de stekker links was hiervoor de contra stekkerdoos. De stekker was iets schuin naar beneden gericht geplaatst.
Let goed op dat u het deel op de juiste manier aanbrengt. Boor in de bufferbalk het gaatje voor de stekkerdoor
een beetje in met een 1.5mm boortje zodat de stekkerdozen er precies in passen. Ze worden helemaal
aangedrukt tegen de bufferbalk en staan dan vanzelf iets schuin naar beneden gericht. Het gaatje dus niet schuin
opboren!
Vanuit de rechter onderhoek van de bufferbalk liep een kabel van de stekkerdoos naar de stekker toe. Maak deze
met een stukje 0,3mm draad. Boor hiervoor het kleine putje rechtsonder op de bufferbalk met een 0,3mm
boortje ca 2mm diep en lijm daarin een draadje van 0,3mm. Buig dit aansluitend in een lus en knip het op lengte
af. Na het aanbrengen van de stekkerdozen (deel, hier komt de stekkerdoos met contrastekker) buigt u het
draadje wat na zodat dit op de kopzijde van de stekker uitkomt.

Trap onder cabine:
Zie de losse kleurenbladen voor detailfoto.
Onder de instapdeur komen trapjes. Deze zijn wat "priegelwerk"
om in elkaar te zetten. Helaas laat het origineel geen direct
makkelijkere manier van bouwen toe voor het model.
Gebruik de steunen van de aanvullende etsplaat (vervalt bij 2e
oplage), daarvan zijn de gaatjes doorgeëtst. Voordat u deze uit de
etsplaat haalt eerst de gaatjes met een 0,5mm boortje doorboren
zodat de treden er beter in passen. Haal de trap los waarbij u de
steunen aan de zijkant zo lang mogelijk laat (hiermee zet u de trap
in het frame vast).
Zet eerst de twee kleine treetjes tegen 1 zijkant van het nog niet gevouwen trapje vast met een heel klein beetje
secondelijm of door solderen (zie tekening, weinig soldeer gebruiken!) Let op dat de vouwlijn aan dezelfde zijde
zit als waar u de trede aan vastzet. Vouw daarna het trapje 2x haaks om tot een U en zet de treetjes aan de
andere zijde vast. Het geheel eventueel nog iets narichten en vervolgens in de loc passen. We raden aan dit trapje
pas erop te zetten na het spuiten. Het trapje wordt daarbij ook blauw, het frame zwart.
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Opstaptreden hoeken:
Zie de losse kleurenbladen voor detailfoto.
Haal de delen voorzichtig uit de ets en let goed op dat u e.e.a. niet verbuigt, deze trapjes zijn vooraf aan montage
nogal kwetsbaar!
De lange en korte pennetjes aan het treetje haaks naar boven omzetten. Houd de trede daarbij met een plat
tangetje vast. Houd de trap nu bij het model. Het korte pennetjes dat nu precies onder de bufferbalk uitkomt
dienst u met een tangetje ca 0.4mm in te korten of u boort onderin de bufferalk, precies waar dit pennetje komt,
een klein gaatje. Beide oplossingen voorkomen dat het pennetje klemt en de trede iets naar achteren zal hellen
omdat het steuntje te lang is.
We raden aan deze treden pas na het schilderen vast te zetten. De hele trede spuit u dan blauw mee met de kap.

Schilderen:
U bent nu zover dat het model geschilderd kan worden. Voor de vele mogelijk technieken verwijzen we u naar
onze website waar onder "schilderen" vele technieken voor de hand of spuit beschreven staan. Ook het
ontvetten, vernissen en de wijze waarop u de opschriften aanbrengt staan daar duidelijk toegelicht.

Kleurenschema:
Zie de inleiding en foto's van het gebouwde model voor het kleurenschema.
Het frame en draaistellen waren zwart.
Het dak en interieur waren lichtgrijs (bv. RAL 9000, exacte kleur niet te achterhalen).
Voor het blauw kunt u van onderstaande verf gebruik maken:
RAL 5024, als acryl spuitbus bij ons in spuitbus leverbaar en gebruikt op ons model
Er is ook acrylverf op waterbasis verkrijgbaar bij de modelbouw speciaalzaak:
Vallejo / Model Color Pastel Blue (FS35190, RAL5024) (Vallejo Paint val063)
Vergeet niet om tegelijk met de kap de twee handgrepen voor de lange huif en de trapjes blauw te maken.
Voor de handgrepen op de kopzijde van de huiven raden we Humbroll 103 aan, dit komt goed overeen met de
kleur van de bies.

Schildervolgorde:
Breng net voor het spuiten de lange handgrepen naast de cabinedeuren aan.
Controleer of de lampen zijn afgeplakt / bedekt met kneedgum.
Van de draaistellen schildert u alleen de zijkanten. Van het draaistelframe werkt u eventuele witte plekjes bij met
een kwastje.
Vervolgens schildert u de roosters op de zijwand. Dit is een nogal lastige klus die eigenlijk niet anders dan
handmatig kan gebeuren. Met name als u ook het zwarte randje om het rooster wilt aanbrengen. Schilder dan
eerst deze rand en het hele rooster zwart en pas daarna het rooster zelf weer aluminiumkleur. Hiervoor is wel
enige oefening en een nauwkeurige hand vereist!
Breng nu de trapjes op het onderstel aan. Vastzetten doet u weer met wat Kristal Klear. De korte pennetjes van
de hoektrapjes zet u met een beetje secondelijm tegen de onderzijde van het frame vast. Van deze trapjes
schildert u de bovenzijde van de trede zwart.
Als laatste raden we aan de zijkanten van de ramen eerst nog zwart te maken zodat de beglazing dunner oogt.
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Aanbrengen van opschriften en biezen:
LET OP: de meegeleverde "waterslide" opschriften zijn erg gevoelig voor krassen!
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 de 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.
Let op, als er ook maar een heel klein puntje / hoekje van de transfers niet goed is doorgesneden zal deze de
andere delen meetrekken! De nieuwe transfervellen zijn een stuk elastischer dan voorheen en breken minder
snel.
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 te 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 water (of Microset, bij ons verkrijgbaar). Gebruik bij grote dichte vlakken geen water, dit kan
dan als nadeel hebben dat dit niet altijd geheel transparant opdroogt doordat soms wat vocht ingesloten raakt.
Dit laat dan doffe plekken achter de transfer. Bij de opschriften van dit model zal dat niet voor kunnen komen en
kunt u gerust water gebruiken.
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!).
Nu komt het meest geduldige werk, de biezen exact recht op uw model aanbrengen... Dit is simpelweg een
kwestie van oefenen en tijd ervoor nemen. We hebben de biezen in delen gesplitst, voor het aanbrengen is dit
een stuk eenvoudiger.
Pas 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 (bv.
Microsol, bij ons verkrijgbaar). Dit maakt de transfer week zodat deze perfect over bv. klinknagels valt. Breng na
zo’n 15 minuten nogmaals de vloeistof aan en laat het volledig opdrogen. Deppen raden wij niet aan omdat de
transfer ook wat kleverig wordt en aan het depdoekje / tissue kan hechten. Als u bij grote vlakken 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 verwijderen. Ook
hiervoor Microsol aanbrengen en de transfer wegpoetsen met een wattenstaafje. Bij al onze transfers zit één
reserve exemplaar.
Behalve de bies komt op de bufferbalken het locnummer. Op de cabine komt rechtsonder naast de deur een veld
met revisie data.
Tussen opstaptreden komen aluminium vlakjes, eveneens meegeleverd als water transfers. Schilder eerst de
verdiepte trede zwart en breng pas daarna de aluminium transfer aan. Het gat voor de trede snijd u na droging in
waarna u met een extra laagje microset de randjes van de transfer netjes afwerkt.
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Plaatsen losse onderdelen:
Breng vooraf aan het vernissen de volgende losse onderdelen aan die u eerder al heeft voorbereid zoals:
- De voorste handgrepen op de lange huif en op de koppen van de huiven
- Stekkerdozen op de bufferbalk
- Buffers
- Nummerplaten (klein drupje houtlijm of kristal Klear gebruiken, geen andere lijm!)
Maak deze zwart met een watervaste stift en haal ze vervolgens na goed drogen over een katoenen
doekje met wasbenzine om de letters weer mooi schoon te krijgen.

Vernissen:
Als alles naar tevredenheid is 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.
Zijdeglans vernis is leverbaar in een spuitbus. We hebben goede ervaringen met spuitbussen van o.a. Mondial en
Humbroll (satin) maar ook met de bussen van de Action.
U kunt echter ook zijdeglansvernis aanbrengen met de airbrush zoals vernis van o.a. Wyzonol. Deze is met
terpentine verdunbaar en bij de meeste bouwmarkten verkrijgbaar.
Let op: sommige vernissen zijn vrij agressief en kunnen uw eerdere laklagen en ook de transfers aantasten!! Eerst
even testen en zeker de vernis in een aantal dunne lagen met voldoende drogen aanbrengen! Een te dikke laag
vernis bevat te lang oplosmiddelen en zal de transfers aantasten. Hoe dunner u spuit, hoe beter.
U spuit met een spuitbus op ca. 35cm afstand in een vlotte gang over het model. Het deel dat "nat" is niet
nogmaals inspuiten, 1 laag per keer is voldoende. Draai het model wat en spuit zo steeds een volgende baan. Pas
na minimaal een half uur drogen een tweede laag aanbrengen.

Beglazing:
Na het goed drogen van de vernis kunt u de ramen aanbrengen. Breng tegen de randjes aan de binnenzijde een
klein beetje Kristal Klear aan en probeer daarbij het zichtvlak van het raam niet te raken. Mocht dat toch
gebeuren dan gewoon laten opdrogen en na drogen met een cocktailprikker en pincet het teveel aan materiaal
eraf halen. Het materiaal blijft wat elastisch.
Breng vervolgens nog de lichtgeleiders voor de verlichting en de ruitenwissers aan
Als laatste monteert u het ballastblok. Mogelijk moet u dit vanwege uw verlichting iets aanpassen. Lijm het blok in
de kap met wat bisonkit of hobbylijm. Gebruik geen secondelijm, de dampen kunnen vlekken op de ramen geven.
Zet ook beide delen van het interieur in de kap vast, bij voorkeur met bisonkit maar zeker niet met secondelijm.
Daarna monteert u het model verder af met de vier schroeven en heeft u uw eigen unieke model van de NS 2801
gereed!
We wensen u veel plezier met de bouw nu u voor het eerst deze bouwbeschrijving heeft gelezen...?

Maykel Kastelijn
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Onderdelenlijst NS 2801:
8x
8x
2x
5x
2x
5x
4x
4x
2x
1x
1x
1x

Blank stalen schroefje, 2x4mm
Zwart stalen schroefje, 1.4x3mm
Draaistel met daaraan de bufferstelen
Holle as 1,5 x 2mm (1 reserve)
Motor
Wormwiel (1 reserve)
Tandwiel met 9 tanden
Schijfwiel 11,5mm met NEM flenzen
Symoba kortkoppelmechaniek
Etsplaat, nieuwzilver
Kunststof kap en bodem
Zak kunststof delen:
4x draaistelzijkant
2 types schoorsteen
1x interieur
4x bufferhuls

Aansluitdraad: 25cm zwart
25cm rood
25cm oranje
25cm grijs

1x brandstoftank
4x
Stuurstroom stekkerdozen (transparant)
1x
Set ballastblokken
1x
Set beglazing
1x
Set opschriften
4x
gele LED
4x
Rode LED
2x
Weerstand
1x
Stekkervoet voor decoder
1x
Stekker en contrastekker
1x
Printplaat t.b.v. stekkervoet
20cm Fosforbrons draad t.b.v. stroomafnemers
10cm Messing draad 0,3mm t.b.v.
stekkerdozen
10cm Messing draad 0,5mm t.b.v. steuntjes
overloopplaat

flexibel t.b.v. stroomafnemers
flexibel t.b.v. stroomafnemers
flexibel t.b.v. motor
flexibel t.b.v. motor

NS 2801 te Eindhoven 8-10-1962 nog zonder bies en met de nummerplaat op de voorzijde foto NS
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Geëtste onderdelen

Onderdelen etsplaat met links de revisie etsplaat.
Haal de onderdelen los op de groene lijnen wat neerkomt op:
- Alle handgrepen en pennetjes aan trapjes enz. zo dicht mogelijk bij het etskader loshalen
- Lipjes aan de raamframes, ventilatierooster, koppelingen en overloop plaat zo dicht mogelijk bij het
onderdeel loshalen en de bramen afvijlen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Handgrepen voor op de huiven
Instaphandgrepen cabine
Trekhaak
Trapje onder de cabine
Ruitenwissels (met vouwlijntje, andere zijn niet meer nodig)
Luchtslang bovenop de overloopplaat
Ring onder schroef van het draaistel
Overloopplaat
Luchtslang op bufferbalk
Handgreep op bufferbalk en op voorzijde huif
Deurkrukken / grendels voor de huiven en cabinedeur
Handgreep op de hoek van de cabine
Raamframe zijraam
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Tekening: Te boren gaatjes in het frame en kap.

1:

Links boven de iets schuin in te boren gaatjes voor de eerste handgreep op de huif

2:

Onderop de bufferbalk de schuin naar boven te boren gaatjes voor de handgreep onder de
buffer.
Alle overige gaatjes horizontaal te boren.
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Bewerkte bufferbalk met sparing voor NEM schacht en de benodigde gaatjes doorgeboord met een 0,5mm
boortje.

Losse onderdelen op de bufferbalk:
1.
2x pennetje 0,5mm onder de geëtste overloopplaat.
2.
Op de linker buitenhoek de stekkerdoos zonder klep aanbrengen (na het schilderen)
3.
Op de linker buitenhoek de doos met klep aanbrengen (cirkel die u eronder ziet).
Hieraan komt een slang uit 0,3mm draad, zie pijl bij 8.
4.
Van de overloopplaat de pen omhoog zetten, hierin komt luchtslang.
5.
Handgreep onder de buffers, staan 45 graden schuin naar beneden
6.
Luchtslang, bij NEM schacht vervallen of verder richting buffers aanbrengen
7.
Schroefkoppeling (optioneel) aan de trekhaak
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Trapjes:
1:
Trapje voor de cabine. De trap ligt op de pennetjes waarmee u deze in het frame vastzet.
2:
Hoektrapje na het omzetten van de zijkanten. De kleine steun bij het einde van de pijl ca
0,5mm inkorten zodat de trap horizontaal blijft.

Aanpassen raamopening en interieur. Zie tekst voor toelichting bij de nummers.
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Detail van de cabine. Het geëtste raamframe ligt net iets onder de dakrand.
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