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Om	  förebilderna	  A7/B7/BF	  
	  

 
 
Vagndata: Längd över buffertar: 26,4 m  Tjänstevikt:  45-48 ton  
 
Tillverkat antal vagnar: A7 - 56 stycken  Kvar i drift som A7 - 18 stycken 
  B7 - 171 stycken Kvar i drift som B7 - 149 stycken 
  BF – 35 stycken Kvar i drift som BF4 -7 stycken 
     Kvar i drift som BF7 – 28 stycken 
 
 
I slutet av 1970-talet beställde SJ en serie med nya vagnar från Kalmar Verkstad. De första vagnarna 
fick littera A7 och B7 som senare följdes av några olika varianter enligt samma tema med hög 
vagnskorg och speciellt utformade dörrpartier för de automatiska dörrarna. Inredningen är byggd i 
salongsstil. 
 
Personvagn A7/AB7/B7 
Vagnstypen har förekommit i ett flertal olika målningsvarianter över tiden (se bilaga på slutet) 
Den senaste svarta varianten började användas i samband med att SJ på senare år påbörjat en 
modernisering av vagnarna. I samband med detta har alla B8- och B9-vagnar åter byggts om till B7, 
liksom 18 förstaklassvagnar A7. På utsidan är de flesta B7 vagnar lika, men inredningarna kan skilja 
beroende på vilken vagnstyp de byggts om ifrån. Vagnar som byggts om från A7 får littera B7A, från 
B8 littera B7B och från B9 littera B7C. Även vissa B7 moderniseras och får littera B7F. 
 
Personvagn med godsavdelning BF  

 
Denna variant av vagnstypen har en öppen salongsavdelning samt personalkupé och utrymme för 
expressgods. 
  
Dessa vagnar finns ju på spåren nu, gå ut och studera på plats ! 
 
 
Källor:  www.jarnvag.net samt  
  Svenska Lok och Motorvagnar 2012 av Ulf Diehl och Lennart Nilsson 
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Ombyggnadssatsen	  
 
	  	  	  	  	  	   
Byggsatsen består av en etsplåt med detaljer till vagnskorg och tak. 
Som tillval finns fyra olika dekalsatser. 
 
Byggsatsen behöver kompletteras med följande: 
 

 
• ”Donatorvagn” där underrede, koppel och tak skall återanvändas 
• Färg och lack 
• Remsa av klar plast till fönsterrutor 

 
 
 
 

Donatorvagn	  
   
 

 

 

   
 Ombyggnadssatsen är anpassad till Roco eller Fleischmanns Eurofima-vagnar, eller vagnar som 

bygger på samma underrede som är 165 mm över buffertar t.ex Rocos IC-vagn nr.24303  
 

 
 
   
 

 

 

 Det här är en Fleischmann-vagn som demonterats för att visa hur insidan ser ut. 
Det är också en operation som behöver göras inför bygget. 
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Valbar	  nivå	  av	  ”A7/B7-‐look-‐alike”	  
	  
En ombyggnadssats medför (nästan) alltid att någon eller några kompromisser får göras och att vagnen inte blir 100% lik 
förebilden. Detta gäller även denna ombyggnadssats som är en ”Look-alike-sats” 
 

• Eurofimavagnarna har rätt längd, men är aningen för smala 
• Taket skiljer sig lite i ändarna 
• Många Eurofimavagnar har Fiatboggier (med böjd ram)  istället för ”svenskliknande” MD-boggier. 
• Underredet på de svenska vagnarna är betydligt ”luftigare” jämfört med de tyska. 
 
 

 
Det är upp till var och en som bygger satsen att avgöra hur mycket jobb man vill lägga ner på att ytterligare försvenska 
vagnarna sedan man byggt den nya kåpan. 
 
Enklaste nivån: Bygg etssatsen och byt ut modellens kåpa. 

Måla underrede och boggier matt svarta. I en lång rad vagnar försvinner avvikelserna och ögat ser en rad 
svenska 80-talsvagnar om man inte kommer för nära. 
 

Nästa steg: Inredning 
Kapa bort kupéväggar och höga ryggstöd för att få en öppen vagn. 
  

Nästa steg: Taket 
Montera de medföljande takdetaljerna på originaltaken. 
Det gör mycket för intrycket ovanifrån, som är den vanligaste betraktarvinkeln. 

 
Nästa steg: Åtgärda underredet. 
  Kapa bort onödiga detaljer på underredet så att det blir nästan lika luftigt som på de svenska vagnarna. 
  Kräver lite noggrannhet, men kan absolut vara värt resultatet. 
 
Nästa steg: Rätt boggier* 

Vid inköp av donatorvagnar kontrollerar man att vagnen har MD-boggier. (Ej böj på ramen) 
 

 
 
  

Om	  byggbeskrivningen	  och	  lite	  byggtips	  
 
 
Byggbeskrivningen beskriver det sätt som jag använt för att bygga modellen vad gäller metoder, verktyg och färger. Det är alltså 
bara rekommendationer, var och en har sina favoritmetoder som man behärskar och det går med all säkerhet minst lika bra att 
jobba efter sitt eget huvud. 
 
 

    
Om	  ”byggprocessen”  
 
Bygget av modellen kan delas upp i några avgränsade delmoment  
som kan vara bra att tänka på när man planerar bygget. 
 
Läs gärna igenom hela byggbeskrivningen och identifiera de olika delarna innan du sätter igång. 
Även om det är en rätt tjock lunta kan det löna sig i slutänden och du får samtidigt en uppfattning om de olika momenten och 
kommer kanske på att du önskar göra en del saker i annan ordning. 
 

1. Demontering av donatorvagnen 
2. Taket kompletteras med etsdetaljer * 
3. Inredningen kapas ned * 
4. Vikning av vagnskorg 
5. Ev. nedkapning av underrede * 

 

6. Målning 
7. Montering av fönsterramar och bälgar 
8. Dekaler 
9. Montering av fönsterglas 
10. Slutmontering 

 

+ PLUSMÄRKET 
Det har inget med förebilden att göra utan bara för att hålla reda på vilken sida/ände 
de olika detaljerna skall monteras. A-änden är den som har den längre plattformen. 
Märkningen övernestämmer med en som redan finns på Roco/Fleischmannmodellerna. 

 

 
* Momentet är inte nödvändigt, men ökar likheten med originalvagnen.  
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Viktigt vid vikning av etsdelarna 
För att forma de etsade delarna skall de vikas på lite olika sätt. Tekniken påminner om att bygga klippark. 
Delarna viks/vinklas på lite olika sätt, ibland i vinkel, 20-90°, ibland i två eller till och med i flera lager. 
 
Där delarna skall vikas finns en vikanvisning i form av ett smalt etsat streck på ena sidan. Vid vikningar nära andra linjer eller 
där kringliggande gods är minimalt kan linjen vara perforerad för att säkerställa att vikningen sker i ”rätt streck”.  

1. Vid normal vikning upp till 90° sitter vikanvisningen på den sida mot vilken vikningen skall göras, man viker alltså ihop 
vikanvisningen så att den inte syns efter vikning i 90° 

2. Skall delen vikas samman till dubbel tjocklek finns vikanvisningen istället på utsidan, så att den syns efter vikning. En 
sådan vikanvisning är också betydligt bredare än den förra. 

3. I vissa fall görs undantag från denna regel, det finns i så fall noterat i beskrivningen. (förekommer ej i denna sats) 
 
Använd alltid stabila mothåll vid vikning, helst ett bockningsverktyg, plattänger, stållinjal etc.  
 
Lödning/Limning 
För att sammanfoga delarna kan både limning och lödning användas. 
Det går givetvis även att blanda teknikerna på olika detaljer. 
 
Jag har själv limmat alla delar och beskrivningen utgår ifrån detta,  
men det finns många fördelar med att löda om man brukar använda den metoden.  
 
Vid limning med flytande cyanoakrylat är det lämpligt att droppa upp några droppar på sidan om och sedan doppa spetsen på 
t.ex. en knappnål i limmet och föra över någon droppe i taget. 
Där man sammanfogar flera lager av plåten, skall man stryka en droppe längs kanten så att den med kapillärkraftens hjälp 
suger in mellan ytorna. 
 
En introduktion till mässingsbygge och lödning kan man hitta på Håkan Grundstedt hemsida 
http://hakang.zmn.se/index/41762.html 

 
 

Förslag	  på	  verktyg	  och	  hjälpmedel	  
 
 
Förslag på verktyg och hjälpmedel   

• Fin  sidavbitare 
• Plattänger i olika bredder med släta käftar 
• Pincett 
• Synålar/Tandpetare till limning och för 

centrering 
 

 • Fina nålfilar 
• Skalpell  
• Borrskaft för små borrar 
• Borrar 0,5 – 2 mm 
• Fin stålull 

 
• Små klämmor eller klädnypor  • Dekalmjukgörare t.ex Microscale Micro Set 

Lim:  
• Flytande Cyanoakrylat,  

t.ex. typ Loctite Super Attack 
eller gärna något som hugger långsammare. 

• Loctite Extreme Repair 
 

 Lödutrustning för den som önskar löda. 
- Lödpenna 
- Lödpasta 
- Tillbehör 

Verktyg som underlättar   

  
Bockningsverktyg ” Hold & Fold”  20 centimeters bredd. 
 
Ovärdeligt vid bockning, framförallt när det finns en räfflad 
yta i närheten av vikanvisningen.  
Som till exempel på personvagnarnas vagnssidor. 
 
 

 

 
Glasfiberborste med reservborst. 
 
Används för att ta bort limrester och för finputsning. 
OBS Lämnar damm av vassa glasfiberrester 
 

 

 
Båda verktygen ovan kan t.ex köpas in från  
- Rimbo Grande  www.rimbogrande.se 
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Byggsatsens	  innehåll	  	  	  
Etsplåten  för A7/B7 
 

 

 

 Nr Beskrivning Description Antal 
01 Vagnskorg Wagon body 1 
02 Fönsterbågar Window frames 2 
03 Takdetalj, installationskanal Roof detail, installation duct 1 
04 Taklucka 1, med hål för ventilatorer Roof hatch 1, with openings 1 
05 Taklucka 2, slät Används till AB7 och B7C Roof hatch 2, flat 1 
06 Ventilatorer till taklucka Ventilators for roof hatch 1  2 
07 Småventiler till taklisten (5 + 3 i reserv) Small ventilators for installation duct (5+3 spares) 8  
08 Ventiler till vagnsände  (2+1 i reserv) Ventilator grille, wagon end (2+1 spares) 3 
09 Fotsteg  (4 vänster + 4 höger + 10+10 i reserv) Fotsteps (4 left+4 right 10+10 for spare) 14+14 
10 Handräcke kort  (4+ 2 i reserv) Handrail short (4+2 spares) 6 
11 Handräcke långt (4+2 i reserv)  Handrail long   (4+2 spares) 6 
12 Används ej Not used   

   
 
 
 
 
 
 

13 Skylt till 1:aklassför A7-vagnar (4+2 i reserv) Board for 1:st class sign A7 coaches (4+2 spares) 6 
 

Etsplåten  för BF4/BF7 

 

 

Nr Beskrivning Description Antal 
01 Vagnskorg Wagon body 1 
02 Fönsterbågar Window frames 2 
03 Takdetalj, installationskanal Roof detail, installation duct 1 
04 Taklucka 1, med hål för ventilatorer Roof hatch 1, with openings 1 
05 Används ej Not used 1 
06 Ventilatorer till taklucka Ventilators for roof hatch 1  2 
07 Småventiler till taklisten (5 + 3 i reserv) Small ventilators for installation duct (5+3 spares) 8  
08 Ventiler till vagnsände  (2+1 i reserv) Ventilator grille, wagon end (2+1 spares) 3 
09 Fotsteg  (4 vänster + 4 höger + 10+10 i reserv) Fotsteps (4 left+4 right 10+10 for spare) 14+14 
10 Handräcke kort  (4+ 2 i reserv) Handrail short (4+2 spares) 6 
11 Handräcke långt (4+2 i reserv)  Handrail long   (4+2 spares) 6 
12 Används ej Not used   
13 Skylt till 1:aklassför A7-vagnar (4+2 i reserv) Board for 1:st class sign A7 coaches (4+2 spares) 6 
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 Satsen behöver kompletteras med :   
      Ett par remsor med klar plast/OH-film till fönsterglas   

 
 

Hantering av detaljerna på plåten 
• Klipp/skär bort delarna med gul märkning från etsplåten 

 
• Låt delarna med orange märkning (9-11, handräcken och fotsteg) sitta kvar på arket,  

de blir lättare att måla då..  
 

• Om du skall löda kan det vara lämpligt att förtenna nödvändiga delar innan de tas bort från plåten. 
Vad som är nödvändiga delar är upp till var och en, men det kan t.ex. vara de som man önskar lite styvare. 
 

• När du tar bort detaljerna från plåten, använd en fin sidavbitare, eller brytbladskniv. Klipp så långt bort från 
detaljen som möjligt, dvs. så att nästan hela fästnabben blir kvar på detaljen. Detta förhindrar att detaljen 
dras skev när du klipper.  
 

• När hela detaljen är lös klipper man bort fästnabben så nära detaljen som möjligt, därefter putsas resterna 
bort med en fin nålfil 
 

• Remsorna med fönsterbågar kan vara böjda när de lossas från etsarket. Det är inget fel, det är en egenhet i 
materialet som kan uppträda med en lång halvetsad detalj. Delen kan slätas ut genom att försiktigt motrulla 
ett slätt rör, penselskaft eller liknande över den uppböjda sidan, på samma sätt (fast tvärtom) som för att böja 
detaljen på sidan 10. 
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Bygge	  

Demontering	  av	  donatorvagn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  

Det är relativ enkelt att ta isär vagnarna genom att försiktigt bända i korgen med en fin skruvmejsel. 
Var rädd om alla fästnabbar, de kommer att göra nytta vid återmonteringen. 
 
Se också till att hålla rätt på delarna till kopplen och koppelkulisserna om dom lossnar från underredet.  
(Små fjädrar har en förmåga att försvinna) 
 

 

 

 

 

 Tak, inredning, underrede och gummivulster skall återanvändas.  
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Sprängskiss	  
 Mer detaljerad beskrivning följer nedan……   
    
 Byggsats A7/B7  
 

 

 

 Byggsats BF – personvagn med expressgodsavdelning  
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Takdetaljer	  	  	  	  
   
 

 

 

 Takplåten (4) rullas och böjs så att den passar takets form  
 

 

 
 
 
Ventilerna (6) viks till och fästs i plåtens hål 

 

 
 Förbered taket   
 - Räfflorna i ena takänden skärs bort där plåten skall sitta 

- De två översta räfflorna skärs dessutom bort längs hela  
  taklängden, där kanalen skall sitta. 

  

 

  

 

 
 Montering på tak .  
  

- Den långa kanalen skall sitta så att markeringshålen för  
   de dubbla småventilerna kommer närmast  
   takplåten med ventiler. 
- Vik ihop och fäst småventilerna på kanalen 
- Limma takplåt och kanal på taket. 
 

 

 

 

 

 

 Endast svarta vagnar AB7 (1:a o 2:a klass) samt 2:a klass B7C har dubbla plåtar  
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Vagnskorg	  
 
 Vik vagnssidorna i rät vinkel .  
 - Var noggrann med mothåll, använd gärna ett vikverktyg  

   med ordentligt mothåll, stållinjal eller liknande 
 
- Se till att vikningen inte av misstag sker i framsidans reliefmönster 
 

  

 

 
 

 

 
 
 Vikning av vagnsände   
 Det här är det svåraste momentet i bygget. 

Väggarna skall vikas så att de följer takkanten 
- Det är lite knepigt att komma åt och vika de sista väggarna 
  i rätt vinkel. 
- I värsta fall kan väggen gå av i något av vecken. 
- Då får man vika färdigt på sidan om och sedan löda fast 
  väggen i rätt position. 
 
Alternativt kan man redan från början vicka loss de delar som 
skall böjas och vinkla dessa rätt och därefter löda fast hela 
”paketet” 
 

Notering för BF-plåten 
 
På BF-plåten saknas den extra perforeringen i den yttersta 
vikanvisningen, vilket gör den lite svårare att vika, då det är 
den sista delen som skall vikas. 

 

    
 

 

 

 1-2 Vik vänster och höger vägg 
   3  Vik de bakersta styckena så att dörren kan vikas 
        ned mot bakstyckena 

4 Vik ner och fäst dörren mot bakstyckena 
   Detta håller ihop de båda sidorna på korgen. 
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 Använd plattänger, helst med ännu smalare käftar   
 
 
 

 
 

 

                   1                     2  

 
 

 
 

 

                 3                 4  
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 Om det skall bli en vagn utan ventilgaller skall hålen läggas igen. 

- Använd t.ex tunn plasticard som läggs på baksidan av plåten. 
- Fyll ut hålet med finspackel och slipa.  

  

 
 
   
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 Vänta gärna med att montera remsorna med fönsterbågar tills efter målningen. 
På det viset kan man hålla fönsterbågarna metallrena utan att maskera dom vid målning. 
Men det förutsätter att man limmar fast remsan. 
Om man vill löda skall remsan monteras i detta skede (för beskrivning, se i avsnittet efter målning) 
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Inredning	  
 Inredning 

De tyska vagnarna har för det mesta inredning med korridor och kupeér. A7/B7 har salongsinredning , normalt med en stor och 
en mindre avdelning. Man kan kapa bort väggarna och göra en mer öppen vagn. 

 

 

 

 

   
   
 
 

 

 

 
Målning av inredning 
Måla gärna inredningen för att dämpa ”plasteffekten” 
- Golvytor kan målas murrigt grå eller gulbruna 
- Säten murrigt gröna, blå, bruna eller grå (titta gärna in i en vagn för att kolla förebilden, eller kika på www.jarnvag.net)
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Underrede	  
 Eventuell kapning av underredesdetaljer 

De tyska vagnarna har till skillnad från de A7 och B7 vagnarna  ”lådor” som fyller tomrummet mellan boggierna. 
De svenska vagnarna har alltså ”mer luft” på undersidan. 
 

 
 
Ett sätt att dölja skillnaden är att helt enkelt måla hela underredet svart, då ”försvinner” lådorna när man ser vagnen på lite 
avstånd. Men om man önskar att göra underedet mer ”luftigt” och likt förebilden kan man med kapskiva kapa ner ”nedhängande” 
lådor. 
OBS Spar c:a 2mm  i överkant så att kåpan fortfarande har något att vila på. 
Kapa inte heller den stora boxen, den behövs för stabiliteten. 
 
Det här är alltså en lite känslig operation, man får skära försiktigt så att man inte av misstag tar för mycket. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 Vagn med underrede i originalutförnade  
 

 

 

 Efter kapning av ”lådorna”  
   
 

 

 

 Samma sak men från undersidan.  
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Målning	  

 
Förberedelser 
 
Lim- och tennrester Ett bra verktyg för att ta bort lim- eller tennrester är glasfiberraderaren. 

För limytor: Slipa och skrapa omväxlande med raderaren respektive en vass kniv de matta limytor 
som framträder när man slipat med raderaren 
OBS Använd andningsskydd och gärna skyddsvantar vid arbete med glasfiberraderare då den 
sprider ett damm av tunna glasfiberrester 

Tvättning Tvätta ytorna med diskmedel och varmt vatten, bad av citronsyra eller ättiksyra 
eller liknande. Eller kör modellen en stund i diskmaskin för att få bort eventuellt fett och rester 
av lödvätska. 
  

Allmänt Målning och lackering görs med fördel med airbrush eller sprayfärger. 
Penselmålning kan också användas om man försöker måla tunna jämna lager. 
 

Grundmålning Bör göras med någon form av primer för metallytor. 
Finns i sprayburk hos Clas Ohlsson, Biltema, bilfirmor m.fl. 
De flesta är grå och det passar ju utmärkt till denna vagn 
Själv har jag använt Beckers metallprimer, utspädd med Beckers AR-förtunning  
 

Färger Vagnstypen har varit målad i flera olika färgscheman och märkningar 
 
Till ombyggnadssatsen finns dekaler till tre varianter, brun, blå/röd och svart 
Exempel på målningsförslag till dessa, se nedan. 
 
Underredet målas med fördel svart eller mörkgrått 
   

Klarlack Efter att modellen senare fått sina dekaler bör den lackas med klarlack. 
Det sista lagret bör vara satinlack eller om modellen skall vara sliten, matt lack. 
 

Vädring Modellen är som gjord för att vädras för att få ett mer eller mindre slitet utseende. 
Trasiga brädor, fönster och andra detaljer var ju rätt vanliga när vagnen stått på ”sidan om” på något 
stickspår I många år. 

 
Målning 
 
Grundmålning 
 
Vagnskorg och taket med etsdetaljerna grundmålas med grå grundfärg. 
Detaljerna (räcken och fotsteg) som sitter kvar på etsarket grundmålas på båda sidor 
 
Färgsättning 
Vagnskorg och tak målas enligt respektive färgschema. 

- Var noga med att färgen täcker både ovan- och undersida i vagnssidornas reliefmönster 
- Räcken och fotsteg skall fortfarande sitta kvar på arket när de målas. 

- Svarta till bruna och blå vagnar 
- Gula till vagnar med svart målning. 

 

 
Räcken och fotsteg målas medan de sitter kvar på arket. 
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Färgscheman	  
 
Vagnstypen har varit och är idag målad i många olika färgscheman, både SJ och andra bolag. 
Som tillval till ombyggnadssatsen finns dekaler till nedanstående färgscheman.  
 
Färgförslagen är bara exempel på färger som kan passa  
Studera bilder på olika vagnar för att få en egen upplevelse av färgen, nyskick eller sliten solblekt vagn etc. 
Blå och svarta vagnar finns ju på spåren idag, tag egna foton. 
 
Till den blå/röda målningen har man två teknikval för att skapa de röda dekorränderna 

1. Använd de röda ränderna som finns med i det dekalark som hör till denna målning. 
Relativt enkelt att applicera och blir rakt och prydligt och vingarna kommer med på en gång. 
Men det har nackdelen att dekalfilmen inte helt ”smiter åt”, ner i vagnssidornas räfflor, även 
om det blir hjälper med att använda dekalmjukgörare, t.ex Microscales Micro Set. 

2. Måla de röda linjerna med klarröd färg. 
Om man behärskar tekniken får man ett snyggare resultat. 
Men det krävs noggrann maskering för att få det rakt och det är ändå lätt hänt att färgen 
istället ”smiter ut” i tvärgående räfflor, t.ex vid dörrarna. 
Vid maskering med genomskinlig tejp, typ Scotch magic, har man hjälp av räfflorna när man 
skall skära rakt och snyggt. 
Det finns separata vingdekaler till dörrar och vagnssidor. Även SJ express till BF4-vagnen. 

 
 
  SJ Brun c:a 1980-1995 
B7 
2:a kl 

 

Tak:               ”Mellangrå” 
Vagnssidor:   SJ Brunröd 
Underrede:    Svart/mörkt grått    
Handräcken   Svarta 
Fotsteg           Svarta 
 

A7 
1:a kl 

 

Färgexemempel 
SJ Brun:         SMJ nr 52 SJ brun 
Mellangrå:      Humbrol 128 

  SJ Blå/röd c:a 1994 – 2005 -  
B7 
2:a kl 
 

 

 

Tak:               ”Ljusgrå” 
Vagnssidor:   SJ Blå 102 
Underrede:    Svart/mörkt grått    
Handräcken   Svarta 
Fotsteg           Svarta eller gula 
Färgexemempel 

A7 
1:a kl 

 

 

SJ Blå alt1)  Humbrol 14 blandat med lite 
                   Humbrol  47 och lite vitt 
SJ Blå alt1)  Vallejo Air 71.088 French 
blue  blandat med lite 71.008 
Ljusgrå:      Humbrol 127 

  SJ Svart c:a 2006   
B7 
2:a kl 
 

 

 

Tak:               Svart  
Vagnssidor:   Svart 
Underrede:    Svart/ 
Handräcken   Gula 
Fotsteg           Gula 

AB7 
1+2:a 
Klass 
 

 

 

 
Färgexemempel  
Svart)  Humbrol 21  

A7 
1:a kl 
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Montage	  av	  fönsterramar	  och	  gummivulster	  
 
Låt färgen torka, minst över natten så at den är genomtorr innan nästa moment påbörjas. 
 
Fönsterramar detalj (2) Två stycken. 
Remsorna kan vara böjda när de lossa från etsarket. Det är inget fel, det är en egenhet i materialet som kan uppträda med en 
lång halvetsad detalj. Delen kan slätas ut genom att försiktigt motrulla ett slätt rör, penselskaft eller liknande över den uppböjda 
sidan, på samma sätt som för att böja detaljen på sidan 10. 
 
Kontrollera att rätt remsa med fönsterramar hamnar på rätt sida och prova inpassningen innan du fäster remsan. 
 
- Sidan med fönsterreliefer skall vara utåt och passa i fönsteröppningarna 
- Det finns en pil på varje remsa, den skall peka uppåt och placeras i ”+”-änden 
 

B 
 

 

Enligt ”mitt recept” limmas remsorna med CA-lim, en liten 
droppe i varje fönstermellanrum. 
- Remsorna hålls på plats med småklämmor. 
- Var försiktig med limmängden så att inte det sprider sig till 
den målade utsidan när remsan kläms fast 
 

 

Gummivulst i vagnsände 
Gummivulsten från originalvagnen skall användas. 
 
Det kan finnas lite olika konstruktion på vulsten beroende på 
vilken originalvagn som används. Oftast skall tapparna på 
vulsten passa i uttagen i vagnsänden. 
• Kapa tapparna om de inte passar 

och limma vulsten direkt mot plåten 
 
 
Beroende på vikningen av bakänden kan den bli olika bred 
Ibland blir den lite för smal då kanske inte plattformen 
passar riktigt i utrymmet. 
  
Om vulsten är för bred nedtill 
• Skär loss plattformen från vulsten vid strecken 
• Fäst gummivulsten och plattformen var för sig 

 
På svarta vagnar och många blå vagnar är plattformen gulmålad  
 
Handräcken  (10 och 11) 
De målade handräckena klipps loss från etsarket. Och monteras i varje vagnsände enligt bilden. 
 
Det långa räckets (11) handtag vinklas framåt innan montering. 
 
 



    19 

 

Fotsteg (9) 
 
Fotstegen är etsade i två rader, en för vänster- respektive 
högermontering kontrollera att de monteras enligt bilden. 
 
Se även fotot på vagnsänden här ovanför. 
 
Det finns många reservsteg, då dessa små detaljer har en 
förmåga att sprätta iväg och aldrig återfinnas 

Dekaler	  
 
Se separat instruktion för respektive färgschema 
(Följer med de dekalsatser som kan beställas till vagnarna) 
 
• Dekalerna bör sättas och vagnen slutlackas innan plastfilmen till fönstren sätts på plats 

 
 

Slutmontering	  
 
Slutlackering 

Innan man sätter samman tak, vagnskorg och underrede kan det vara bra att göra slutlackeringen 
på de olika delarna var för sig. 
 
Vagnskorgen lackas först  med vattenbaserad blank klarlack för att skydda dekalerna. 
Slutlackering bör sedan göras med satin (halvblank) lack. 
 
Grå tak lackas med matt lack, svarta tak med halvblank lack. 

 
 
Fönsterglas 
Fönsterglasen kan göras av en klarplastfilm som täcker hela långsidan. 
Använd klar styrén 0,25 mm eller vanlig OH-film 
 
• Skär till en remsa 154*11 mm till vardera vagnssidan 
• Limma fast remsan (var sparsam med lim så att det inte flyter ut på fönsterytorna 

 
 
Tak 
Tapparna på originaltaken (från de flesta modellvarianterna) skall passa i urtagen på modellens kåpa. 

Taket monteras så att täckluckan med de båda ventilatorerna sitter i änden utan + 
 
• Passa in taket så att det blir centrerat både i längs- och sidled. 
• Använd t.ex Loctite Power glue, Repair extreme eller något annat segt lim (kontaktlim) 
• Se till att taket inte rubbas under torktiden. 
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Vagnskorg och underrede 
Se till att alla delar på underredet sitter på plats och att kopplen är kompletta (så att inte någon fjäder hoppat ur) 
Passa in vagnskorgen så den sitter centrerat på underredet. 
Säkra med någon droppe lim, eller låt vagnskorgen ligga löst. 
 
Man kan bygga på underredets sidor eller vagnskorgen insida med något lager tunn styrén eller papp 
För att få korgen att sitta mer precis och då kanske inte behöva limmas. 

 
 
 
 
 
 
Hoppas att bygget har gått bra ända hit. 
Dags att sätta vagnen på spåret   


