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Bygge

Underrede och golv

OBS! När du tar bort golvet från arket
          Klipp fästflikarna nära stycket istället för långt ifrån,
          så att man inte senare förväxlar och av misstag
          klipper bort sidostagen istället för flikarna. 

Underrede (1)
Vänd underredet så att sidan med texten är upp under arbetet
Rambalkarnas sidor och undre flänsar viks till av de två 
längsgående styckena på varje långsida

• Vinkla upp rambalkens båda delar 
sammanhängande
i 90o mot plåten

• Vinkla därefter den undre flänsen i den 
perforerade vikanvisningen utåt 90o så att 
underredet bildar profil enligt bilden

• Vik upp de sex små positioneringsflikarna i A-
änden och de
två större flikarna i B-änden

Golv (2)
Brädmönstret på plåten är väldigt slätt och saknar helt struktur. 
Om man önskar att få lite ”virkesstruktur” på golvet kan man gå 
över brädorna med grovt sandpapper och skapa lite virkeskänsla.

Vänd golvet med ovansidan (plankorna) nedåt under arbetet

• Vik upp långsidornas kanter som består av tre
avsnitt på varje sida

• Vik upp de yttersta kanterna på buffertbalken 
på kortsidorna

• Vänta med att vika upp hela buffertbalken

• Vik upp de tre små positioneringsflikarna i 
golvet

Sammanfoga därefter underrede och golv
De tre flikarna på golvplattan skall passa i motsvarande uttag i underredet. (gröna markeringar)
Pressa ihop de båda delarna. Lödning kan göras i de runda hålen i underredet samtidigt som man pressar 
samman delarna

Vagnsände
I vardera änden på golvet finns basplatta för buffertplankor

• Vik nu upp de båda basplattorna
Den yttersta fliken skall ligga över 
rambalkens undre fläns

Sidostag 

• Vik ned och fäst samtliga sidostag mot 
rambalkens undre fläns
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Stativ för plogslädar (11) 

• Vik de båda stativen enligt bild

• Montera stativen
Stativens ”fötter” skall passa
i de fyra nedsänkningarna
i vagnsändarna.

xelenheter
Modellen har två axelenheter med olika utseende/funktion.

• Axelenhet A-ände (3) är fast monterad och skall passas in m.h.a. positioneringsflikar på 
underredet

• Axelenhet B-ände (4) har en rörlig upphängning för att göra vagnen trepunktslagrad.

• På axelenheternas ”ben” skall fjäderpaketen fästas innan enheterna monteras på underredet

Vikanvisningarna skall vara uppåt
- Vik upp samtliga sidor
- Vik upp B-delens upphängningsflikar

Kortsidorna skall inte vara helt i 90o 
utan får anpassas mot hjulaxlarna.
- Innermåttet i ytterdel skall vara c:a
   22 mm (kan justeras)

- Vik ned bindjärnen på 
kortsidornas ytterände med 
mutterimitationerna mot utsidan 
och fäst.

Fjäderpaket
På varje axelenhet skall fästas två fjäderuppsättningar (5) som viks ihop och fästs till fjäderpaket.
Om man önskar ett ännu mer förebildslikt utförande finns passande gjutna fjäderpaket hos Rimbo Grande.

OBS Delarna skall här vikas platt mot varandra i flera lager, då är det viktigt att kolla att vikanvisningen är utåt
          Försök att hålla axelhålen rena från lim/lödtenn

Klipp ut och ”ansa” de fyra paketen
Förvik delarna med vikanvisningen utåt
Kläm ihop sektion för sektion
- Spara änden med fikarna för axelboxen 
  till sist (Högst upp på bilden)

- Om du limmar stryker du aningen med
  cyanolim på ytorna innan du klämmer 
  samman varje sektion
- Helst inget lim direkt vid axelhålet 
  Vid lödning får man se till att tennet 
  flyter in mellan delarna. 
  Så lite spill som möjligt.

- Vik samman de båda flikarna på
  axelboxens utsida innan den sista
fjäderdelen viks ned
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- Axelboxens flikar på plats
- Vik nu ned den sista fjäderdelen och 
   avslutande smala stycket uppåt.

Fram- och baksida av fjäderpaketen
- Stryk lite CA-lim så det suger in mellan
  ”lamellerna” 

Montering av fjäderpaket
Kan med fördel göras med hjulaxeln 
monterad för att få paketets axelhål 
centrerat
Limma/löd 

 Se till att paketen blir fästa vågrätt så att de små 
detaljerna på fjäderpaketens ytterändar passar på 
motsvarande delar på axelenheten.

 Vid behov rensas hålen för axlarna från lim/lödrester

Montering av axelenheter på underrede

  

A-ände
 Fästet passas in över de fyra yttersta 

positioneringsflikarna på underredet
(grön markering)

 Skjut axelenheten så långt mot mitten
av vagnen som möjligt

 Limma/löd

B-ände
B-ändens axelenhet skall vara rörligt
upphängt med medföljande knappnål (56) 
eller en 0,5 mm tråd

 Passa in axelenheten mot 
underredets upphängningsflikar

 Trä in knappnålen/tråden genom 
hålen

 Kontrollera att fästet kan vippa lite

 Nålen/tråden fästs mot 
axelenhetens uppvikta långsidor

 Kapa nålen/tråden

 OBS
Använd en ”grövre” sidavbitare
så du inte förstör ”fintången” på 
den hårda härdade nålen.
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Bromsanordning

Bromsanordningen består av två delar.
Ett paket med stativ och reglagearmar och en del med bromsbackar.
Båda delarna monteras under hytten mot den fasta axelenheten vid A-änden.
Bromsanordningen på modellen är inte rörlig och har alltså ingen funktion.

 Anordningens stativ/axelhållare (43)
viks enligt bild

 Axeln (44) har en reglagearm som viks 
i 90 o mot axeln.

 Axeln monteras i de uppvikta axelhållarna

 Axelns reglagearm skall vid monteringen 
ligga an mot den del av hyttens bromsvev
(42) som skall sticka ned genom hålet i 
golvet.

   

Hela paketet fästs mot bottenplattan

 Monteringshålen skall passa mot 
positioneringsflikarna i bottenplattan.

 Paketet skall alltså fästas så att reglaget (42)
(röd markering på bilden) kan fästas mot 
bromsvevens nedstickande del när den senare 
monteras

 Sidostyckena på delen med 
bromsbackarna (45)  vrids 90 o så att 
reglagearmarna står parallellt.

 Bromsbackarna viks till dubbel bredd 
med 
den nedvikta delen på utsidan.

 Paketet monteras mot axelenhetens 
uppvikta kant, mellan axelenhet och 
bromsanordningens stativ
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Hyt

 Klipp loss hytten (15) från arket.
 OBS Var försiktig när du sedan filar ned resterna av fästtapparna på högra kortsidan

         så att inte monteringsklacken mitt på sidan slipas ned av misstag

Mera träkänsla?
 
Även brädmönstret på hyttsidorna är väldigt 
slätt och saknar helt struktur från början.. Om 
man önskar att få lite ”virkesstruktur” kan man 
gå över väggarna i brädornas riktning med 
grovt sandpapper och skapa lite virkeskänsla.

Montera dörr- och fönsterkarmar
(del 16 och 20 på bilden nedan)

Detta görs lättast innan man viker hytten, framförallt 
är det lättare att löda på en plan yta.

 Karmarna monteras i försänkningarna i 
dörr- och fönsteröppningarna

 Kontrollera att fönsterkarmarna  är vända med rätt sida 
utåt. Fönsterbågen skall vara försänkt.

OBS Montera inte fönsterkarmarna vid de röda kryssen (del 21) i detta moment!
Dessa fönster har ett vindskydd som sticker ut och försvårar vikningen av hytten:
Dessutom blir vindskyddet känsligt vid bygghanteringen, 
så dessa två fönster är lämpligast att montera precis för målning
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Skyltar för vagnmärkning och informationsskyltar

Skyltarna monteras på hyttsidorna innan sidorna viks, det är lättare att löda nu medan delarna är ”platta”
Alternativt limmas skyltarna på plats i slutet av bygget, efter att de målats och fått dekaler
Läs mer under ”Dekaler och märkning” i slutet av beskrivningen.

Vagnarna har varit skyltade på olika sätt under olika perioder, och skyltningen har inte varit enhetlig utan placering och skylttyper har 
skiftat mellan olika vagnar.

Förslaget för den tidiga märkningen är en tänkt uppsättning som den kunde sett ut. 
Det finns inte så många bra bilder från den äldre tiden (före 1970).
Förslaget för den senare UIC-märkningen följer den vagn jag haft som förebild, vagn nummer 183.

Då variationerna varit stora mellan vagnarna är det självklart fritt fram att anpassa efter egna idéer.

 40 – Skylt för tjänstevagnsmärkning
 38 – Skylt med informationstext om hur vagnen fick framföras
 39 – Skylt för text ”Växlas försiktigt”

 37 – Skylt för vagnsmärkning enligt UIC-standard
 38 – Skylt med informationstext om hur vagnen fick framföras
 39 – Skylt för text ”Växlas försiktigt”

 41 – Täckplåt för en röröppnig i vagnväggen. Troligtvis ett tankrör, till kaminen.
        Vik ner det runda locket mot mitten av täckplåten innan täckplåten monteras.
        Denna röröppning fanns på vagnens förebild, men saknas på bilder av andra vagnar
        Detaljen kan alltså uteslutas om man önskar.
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Vik samman hytten

Var mycket noga med mothåll när du viker så att vikningen
Verkligen kommer i vikanvisningen och inte längs någon 
av yttersidornas brädmönster

 Notera att fönstersidans vägg skall passas in i 
försänkningen och urtaget för styrklacken.
(Styrklacken är förstorad på bilden)

 Kontrollera att hytten passar på
bottenplattan, men fäst den inte än.

Sidan med skarven skall vara på B-sidan

Dörrblad (17)

Låsbeslag 
 Vik den utstickande fliken mot dörrens utsida i 

perforeringen. Fliken skall vid montage vila mot 
dörrkarmen. 

Dörrhandtag (18)
 Kontrollera att de två hålen för handtagen är 

tillräckligt stora. 
Om inte öppna med borr/brotsch

 Montera handtagen . Vik gärna ”benen” och fäst
mot baksidan av dörren

Montera hytt och delar på underredet

Hyttänden med de två vågräta monterings-
slitsarna på vänster sida om dörren skall 
monteras mot A-änden.
 Montera hytten på underrede

 Förtenna och montera golvplåtarna (22)

 Om någon dörr skall vara öppen eller 
lämnad på glänt kan dörrmontaget göras i 
slutskedet istället.

 Fäst dörrarna, antingen som stängda eller 
sväng upp och montera på glänt.

 På avställda vagnar kan dörren även 
hänga snett och vara rätt trasig.
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Dags för lite eget hantverk
Några av detaljerna nedan får kapas och slipas till av de metallrör som medföljer i påsen

Platormsdetaljer
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Montering av detaljerna

 På golvplåtarna (22) plåtar monteras reglagen för plogarnas höj och sänkning

 Skyddshuven (21) monteras i slitsarna på väggen på B-sidan 

 Vänta med att montera paketet med gasoltuberna under skyddstaket tills efter målningen.

 Kontrollera att det är hål genom hela golvet vid väggen på A-sidan för bromsveven.
                      Om inte öppnas det upp med 0,7 mm borr eller brotsch.

 Montera bromsvevshållaren på väggen i de horisontella slitsarna

 Bromsvevens (42) axel skall ha full längd.

 Handtaget viks dubbelt

 Vevaxeln sticks ned genom hållaren(28)

 Axelns nedre ände skall gå igenom golvet
                    för att komma i närheten av  bromsreglagets axel på undersidan.
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Reglage på front- och akterräcken. 
 
Front- och akterräcken (31)

• Runt hålet för dragkroken på 
buffertbalken finns 10 hål för 
nitimitationer

• På detaljens andra sida finns 
ytterligare hål på buffertfästena

• Knacka fram dessa enligt tidigare
beskrivning

 
Front- och akterräcken (31)
1a)  Vik ned de båda vevhållarna mot 
       räckets insida
       Använd plattång som mothåll så att
       inte räcket böjs av misstag.

  1b) Fäst mot räckets mellanstag.

  2a)  Vik in sidorna på vevhållarna 
  2b)  Rensa hålen från ev. lim/lödrester
Vevar för plogreglering (42)

• Handtagen viks till dubbel 
tjocklek.

• Kapa vevaxlarna till 16 mm 
längd

• Trä i och fäst de båda 
vevaxlarna genom vevhållarnas 
hål i de båda räckena.
(A- och B-räckena är lika)

Buffertfästen
Vik upp och fäst de båda plattorna för 
buffertfästet mot buffertbalkens utsida

Montering av räcken.

Front- och akterräcken (31)

 Hålen för buffertar i underrede och 
buffertplankor skall vara rena och ha 
en diameter på 1,5 mm. Kan behöva 
justeras med brotsch/borr

 Använd t.ex. tandpetare för att centrera
hålen för buffertarna när räckena 
monteras.
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Koppelkrok och skruvkoppel
På vagnens koppelkrokar skall det sitta skruvkoppel
De medföljande kopplen är ”imitationer” och fungerar inte som koppel mellan vagnar i drift.

Till modellen medföljer en variant av koppelimitation
som är tänkt att se ut som på bilden till vänster.

Bilden visar buffertplankan på en spårrensare som 
fotograferades på GBBJ:s järnvägsmuseum i Grängesberg.

GBBJ  - Spårrensare Qch nr 772 (F.d. SJ 772)

Koppelkrok
- Vik samman krokens båda halvor 
   limma eller löd.
- Fäst inte krokens bakre flikar
  de skall senare vikas ut som mothåll
- Fila bort resterna av vikanvisningen
  i krokens framkant.
- Stick in krokarna i buffertplankans 
  monteringshål.
- Vik ut krokarnas flikar mot baksidan 
  av buffertplankan
- Limma eller löd

Skruvkoppel
- Klipp ut delarna (13) från arket 
- OBS! 
  Spar fästnabben i koppelbygeln
  Den skall användas för uppfästning 
  mot buffertplankan
- Vik upp de båda koppellänkarna 
- Vik upp koppelbygeln
- Vik ned koppelsvängeln

Passa in länkarmarnas fästhål mot fästhålet i dragkroken

 Trä igenom en bit av den medföljande 0,5 mm 
mässingstråden (68)

 Om man bockar yttre delen av tråden i vinkel
blir det lättare att styra

 OBS Se till att tråden går igenom hålet i drag-
kroken och inte av misstag hamnar i 
”kroköppningen”

 Bygeln fästs mot buffertplankan.
(Skall egentligen hänga i en liten krok under 
koppelkroken)

 Löd/limma

 Klipp av utstickande delar av tråden
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Platormsstegar och bufertar

                          OBS!   Löd gärna förstärkningar vid fotstegens fästen 

OBS Notera det skall vara en buffert med flat tallrik och en med välvd tallrik på varje sida

Buffertarna är gjorda av svarvad mässing, men kan vara svåra att löda. Kan vara lämpligt att limma istället.
Om buffertarna skall vara grå som vagnen monteras dessa i detta skede
Om de istället skall vara svarta kan de monteras efter målning.

 Rensa hålen för buffertar och krokar från lim/lödrester

 Prova och fäst sedan buffertarna i hålen.
De flata (60) i höger hål, sett mot vagnen
De välvda (61) i vänster hål, sett mot vagnen

 Montera de båda stegarna (36)
Slitsen i stegens överdel skall
passas in underifrån mot plattformens kant

 Montera adresslappshållarna (30) enligt bild
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Fönsterkarmar med vindskydd (19)
 
Nu är det dags att montera de båda fönstren med de lite beröringskänsliga vindskydden.
(Det finns med två stycken fönster med vindskydd i reserv i fall att………)

Vik fram vindskyddet som på bilden

 Kontrollera att fönstret har rätt sida utåt
Den försänkta fönsterbågen skall vara på 
samma sida som vindskyddet är vikt mot

 Löd som förstärkning vid vikningen
(gäller även dig som limmar !!)

 Passa in fönstren i fönsteröppningen
Vindskyddet skall vara ”framåt”

 I det hör läget kan det kanske vara bättre 
att limma än att löda fast fönstren.

 Fästs i så fall med ett par droppar CA-lim 
på varje kant i försänkningen som droppas 
dit innan monteringen.

Plogslädar
Vagnen har två plogslädar (6), en i vardera änden.

Plogslädarna byggs för sig och monteras på vagnen i samband med slutmontering, efter målning.

Plogsläden för Qcg-varianten har ett fast plogpar och ett par yttre reglerbara sidovingar.
Förebildens slädar är höj och sänkbara och är utrustade med ett par mindre stödhjul som används när släden är i sitt 
nedre läge. Slädens ”spets” skall monteras mot vagnens mitt.

Modellens släde kan inte regleras och konstruktionen och upphängningen är förenklad på dolda delar för att 
förhoppningsvis förenkla monteringen. 

       OBS!  Monteringsbilderna visar plogsläden från undersidan !!!

Montera hjul och hjulaxlar.

Vik först upp de båda axelfästena på släden

Varje hjul består av fyra skivor (8a-8c) som 
monteras över en knappnål (69) som hjulaxel.
Alternativt en 0,5 mm metalltråd.

• En större skiva, (8c) hjulets fläns, 
monteras in mot släden

• Två mellanskivor (8b)

• En ytterskiva med profil. (8a)

• Limma/löd samman delarna, 

• Hjul och axel blir ej rörliga.

14



Montera ploghållarna 
 Vik ner ”armarna” på plogfästena (7) och vinkla ut de kupade ploghållarna

 Positionera hållarna genom passa in motsvarande arm och hål på hållare respektive släde.

 Genom att trä knappnålar (69), eller en metalltråd genom hålen kan positionen säkras ytterligare
Knappnålshuvudet kan dessutom bilda en stiliserad bult i varje led om nålen sedan klipps av.

 Löd eller limma
Om du limmar , doppa en nålspets i det flytande CA-limmet och dra längs de sammansatta kanterna och låt
kapillärkraften suga in limmet mellan delarna.

Efter montering klipps knappnålarna/tråden av.
OBS Använd en kraftig avbitartång så du ej förstör ”fintången” på de hårda nålarna.

Plogar och sidovingar

Plogbladen skall kupas lätt
Bladens förstärkta innerkant skall vara på kupningens
utsida, alltså plogens baksida.
 Lägg plogbladet med förstärkningen nedåt på ett

lite mjukt underlag 
 Lägg ett 9-10mm borr på plogbladet

 Rulla borren över plogbladet eller knacka lätt 
med en hammare på borren så att bladet kupar 
sig efter borrens diameter.

 Om du har tillgång till en smyckestång med mjuk
böjradie enligt verktygslistan är en sådan 
utmärkt till att göra kupningar.

Tecknad bild med monterade plogslädar
Kom ihåg att bilderna nedan visar plogslädarna vända upp-och-ner under monteringen
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Sidovingar (9a och 9b)

 Sidovingarnas fästflik viks till för att passa mot
plogfästets insida

 Sidovingarnas baksida fästs mot de yttre 
plogfästenas hållare

Fast plog (10)
 Den dubbla fasta plogen monteras i slädens 

framkant
 Slädens monteringsflik träs igenom plogens 

monteringshål.
 Plogbladet fästs mot sidovingens fästflik och 

mot sidovingens kupade ände

Tips på extradetaljer som inte ingår i satsen
Bromsslangar
Bromsslangarna är en viktig detalj på förebilden. Det är den vägen vagnen får luft till trycktanken som används för reglering av 
plogslädarna. På spårrensarna skiljer sig utseendet och placeringen av bromsslangarna lite från andra vagnar på grund av att 
de inte skall vara i vägen för plogarna när de rör sig.

Det kan finnas gjutningar i plast/metall att köpa som går att modifiera så att de liknar spårrensarnas bromsslangar.
Annars kan man kanske modellera sin egen bromsslang efter bästa förmåga, eller utelämna den detaljen.

 
Denna typ av spårrensare 
hade en bromsslang i vardera 
änden av vagnen och den 
kunde vara ansluten som på 
bilden till vänster, strax under 
buffertplankan, eller i ett uttag 
lite högre upp på 
buffertplankan.
! -------------------

När vagnen inte var kopplad var bromsslangen på spårrensarna upphängd mot fronträckets mellersta stag som på bilden. 
(En sådan upphängning skymtar också på bilden på GBBJ:s spårrensare på sidan 12) 
Bilden till höger visar utseendet på en bromsslang hängande ner från buftertplankan på en annan typ av vagn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lyktor

   

Spårrensarna var oftast utrustade med en lykta i vardera änden.
De var monterade på hytten på samma sida som fönstret med 
vidskyddet.
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Målning
Förberedelser

Nu är det dags att ta bort lim- eller lödrester

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.
Finishen på en spårrensare är ju rätt grov även i förebild

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 

Slutmålning Rambalk, underrede och plogslädar i mörkare grått
-  Exempel: Humbrol – 27 Matt – Sea gray  (Gärna kraftigt förtunnad för att få lite ”liv” i färgen)

Hytt, golv och räcken målas först i en ljus grå nyans,, vilken beror på hur sliten vagnen skall vara.
-  Exempel: Humbrol  127 – US Ghost gray, Citadel  - Fortress gray

Nyansering
Väggar och golv

Brädgolvet kan målas i avvikande färg, med lite brunare ”träton” än övriga delar.
- Detta kan åstadkommas genom att lägga en tunn lasur (wash) av akryl- eller oljefärg
  t.ex.  raw umber, obränd umbra, ovanpå det grå

För att dämpa färgen och lyfta fram strukturen i brädväggarna rekommenderas att även här lägga en 
tunn svart lasur över brädorna som sedan torkas av så att färgen nästan bara stannar i räfflorrna.
Det ser bara bra ut om färgen efter avtorkningen skiftar lite på väggpartierna.

- Här rekommenderas att använda konstnärsoljefärg, Bensvart, rejält utspädd med balsamterpentin.
  Den torkar inte så fort och stannar lättare kvar i räfflorna.

Skyltarna sparas från lasuren och får då en ljusare grå ton.
UIC-skylten skall ha en drygt 2mm bred rand i överkant målad med mörkare gråblå, Hunbrol 96.
Den lilla skylten skall också målas med den mörkare gråblå färgen.
Skyltarna bör klarlackas med blank lack innan dekalerna sätts.

De små skyltarna på räcket vid stegarna skall målas gula på insidan (varningsskyltar)
  

Tak Taket (takpapp) mörkare grått
t.ex.  Humbrol 27 – Matt, Sea gray, eventuellt med en tunn wash svart akryl, eller oljefärg över.

Plogar Plogbladen skall vara röda, Penselmålas.
- Exempel: Humbrol 19 - röd

Klarlack Efter att modellen senare fått sina dekaler bör den lackas med klarlack.
Det sista lagret bör vara halvmatt (satin) 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.
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De sista detaljerna

Fönster
 
Fönsterrutor 

Fönster rutor kan skäras till av medföljande ark 
av OH-film (71)
Alternativt kan man använda lite kraftigare material 
som t.ex. klar styrenskiva

• Skär till 8 bitar av  
 till fönsterrutor, c:a 11*14 mm

• Limma fast dessa på hyttens insida
Limma en bit från karmen för att inte få 
limöverskott ut på fönsterrutan.
I hörnen får man lägga mycket 
sparsamt med lim

• Skär till två bitar c:a 7*2,5 mm till
rutor för de båda vindskydden och 
limma på plats

Många av spårrensarna lämnades åt sitt öde på 
avskilda delar av bangårdarna.  Tiden gick illa åt 
vagnarna och många hade skadade rutor eller 
saknade ett eller flera fönster under senare år.

Slutmontage ovansida

Trycktank

• Tanken skall vara gråmålad 
innan montering

• Tanken monteras längs räcket 
på A-änden

• Anslutningsröret för tryckluft 
skall nu anslutas mellan de hål 
som tidigare borrats i väggen 
och tanken.

Tak (46)

• Ge taket en böjning så att det 
passar längs den böjda 
hyttkanten

• Använd t.ex. ett runt slätt rör och 
rulla över takets baksida så böjer 
det sig.

• Lägg taket på ett tunt och mjukt 
underlag så går det lättare

• Taket kan senare antingen 
limmas på hytten eller fästas med
ett krysslagt spännfäste av tråd, 
se nedan.

•
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Alternativ takinfästning

 
Foto: Håkan Grundstedt

 Takinfästning
När takets rundning passar hytten kan det 
limmas på plats och under limmets torkning 
kan man spänna det mot hyttkanten med 
t.ex. ett par gummisnoddar.
(Jag har vid provbyggena använt  Loctite 
Repair Extreme, ett rätt segt lim)
--------------------------------------------------------

Ett alternativ till att limma taket på plats är att fästa
det med ett ”spännfäste”
Det innebär att taket blir löstagbart och att man 
kommer åt insidan vid behov.

- Spännstagen tillverkas av tråd, mässing,
   nysilver eller pianotråd 0,5-0,8 mm
- Trådarna löds fast på taket
(Här duger inte lim ! )

 
Det finns dock ett par fällor med den här metoden som man bör vara medveten om:

• Dels finns det en risk att taket hamnar snett. Det undviker man genom att se till att trådarna löds diagonalt och rätt ut mot hörnen. 

Missar man kan man ändå justera läget genom att bocka trådarna lite lätt.

• Dels finns risken att trådarna syns genom fönstren

Så noggrann justering av trådarnas position och bockning är viktig..

Takdetaljer 1
Takpapp
- Taket kan kläs med t.ex. remsor av 
  kirurgtejp som skärs i längder med c:a 7-8 
  mm bredd för att efterlikna takpapp
- Taket målas mörkt grå med en matt färg.
   t.ex. Humbrol 27, matt, Sea gray. 
  Eventuellt  med en tunn wash av svart
   akryl eller oljefärg.

Kaminrör (64)
- Mässingsrör med 2mm diameter
  Skall sticka upp c:a 4mm ovanför taket 
  Hålet i taket kan behövas filas upp lite 
   så att röret passar och kan placeras helt
  lodrätt  och inte följa taklutningen.

- Ett tips för att stabilisera infästningen är
   att fästa röret genom en grövre kort 
   rörstump. 
Anslutningsplåt (50)
- Fästs mot ”takpappen” och kaminröret
   sticks ned genom hålen i plåten och taket

Kaminrörslock (48+49)
 Putsa kanterna från rester av fästflikarna på det runda locket(48)

 Forma locket lätt toppigt genom att knacka med en trubbig spets mot lockets undersida

 Vik ned de båda benen på fästet (49) så att rundeln är uppåt

 Fäst locket ovanpå fästets rundel

 Montera fästet på kaminrörets utsida och justera till ”lagom” höjd
.
Takdetaljer 2
Dropprännor (47)

Ovanför fönstren med vindskydd skall det sitta dropprännor

Fästs mot takets undersida i avsedda urtag i takkanten.
 Stick in dropprännan i urtaget ovanför fönstret.

 Den upphöjda kanten på dropprännan skall vara mot takets ovansida.

 Lämna en liten glipa mellan rännans kant och taket så att en ränndal bildas.

Vissa spårrensare hade dropplister över samtliga fyra sidofönster.
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Slutmontage undersida

 Hjul och axlar

Hjulaxlarna är av MRW:s fabrikat och tillverkade i engelsk finescaleprofil.
Hjulaxlarna är monterade igenom plastbussningar i hjulens centrum

Hjulen är förmonterade på axlarna.
Avståndet mellan hjulens insidor skall vara c:a 14,4 mm och är möjlig att justera 
om det inte skulle stämma.
Avståndet kan kontrolleras mot spårviddsmallen på etsarkets ram (000)

 Se till att hålen i axelenheterna är rena från lim/lödtenn

 Montera hjulaxlarna i axelenheterna

 Kontrollera att de rullar fritt

 Om nödvändigt, justera avståndet mellan
axelenheterna genom att bända försiktigt utåt/inåt

 Justera därefter bromsbackarna
så att de ligger nära hjulen, mitt på hjulbanan
utan att de tar i.

 Nu kan man fästa stagen mot bromsaxeln

Plogpaket

Montera nu de båda plogslädarna, på de tidigare monterade stativen. 
Det finns tre styrtappar på stativet som skall passa i plogsläden 

 Slädarnas plogspetsar skall monteras in mot vagnens mitt 

 Se till så att plogbladen inte ligger an mot hjulen eller 
fjäderfästena på axelenheterna

20



Dekaler och märkning

Montering av dekaler

Fästfilmen för dekalerna täcker hela dekalpappret
- därför får man med vass skalpell skära ut dekalerna så nära trycket som möjligt.

1. Skär först ett lätt snitt så nära dekalens kanter som möjligt. (Variant med helfärgade dekaler för den slitna märkningen)
På de transparanta dekalerna skall de lätta snitten läggas efter de svarta skärmarkeringarna

OBS De första lätta snitten skall bara gå igenom dekalfilmen.

2. Skär därefter ut pappersbiten med lite marginal utanför dekalen, så skadas inte texten på dekalerna av misstag.

3. Lägg dekalen i blöt 20-30 sekunder

4. För därefter över dekalen direkt från det våta pappret till modellen, efter att ha petat bort de delar av bärfilmen som ej skall 
vara med.

5. Efter att dekalerna torkat skall modellen slutlackeras med vattenbaserad klarlack, först med satin och därefter med helmatt
om modellen skall vara hårt sliten

Märkning

Märkningen av vagnarna har säkerligen varit lika varierande som vagnarnas utförande.

 Tjänstvagnsmärkningen representerar vagnens tidiga period, den är framtagen utan förlagor och finns i varianter
med märkning från de 8 bandistrikt som fanns vid vagnens tillverkning i början av 50-talet, plus en TGOJ-märkning.

 UIC-märkningen representerar perioden från c:a 1970 och framåt och märkningen är hämtad från vagn 183 som 
byggsatsen baseras på.
- UIC-märkningen finns i två varianter:
  a) Slitet skick med gulnad text som förebilden såg ut på fotot från sent 1990-tal, se sidan 2.
  b) Originalutförande som det bör ha sett ut vid ommärkningen till UIC-skyltar med vit text

 Dekalerna skall appliceras på de skyltplåtar som finns med i satsen. Varje dekal har sin egen plåt.
Antingen har du redan monterat och gråmålat skyltarna, alternativt gör du klart skyltarna (målning och dekaler)
innan du limmar dessa på vagnssidorna.

Förarbete – Måla bottenfärg på skyltarna

Skyltarna skall målas innan dekalerna monteras  (behövs ej för den slitna märkningen)

På grund av begränsningar i utskriftstekniken för dekalerna är det svårt att återge grå färger på ett bra sätt.
Därför skall skyltarna gråmålas innan dekalerna appliceras för att ge den önskade bottenfärgen och lyfta fram den vita texten.
Skyltarna skall ha en avvikande, ljusare grå ton jämfört med vagnssidorna.
UIC-skylten skall dessutom ha två olika grå färger, se bild nummer två här nedanför.

Använd gärna grå färg med blank lyster eller lacka med blank lack innan dekalerna appliceras.
Det gör att bärfilmen och dess kanter inte framträder så markerat.
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Dekalarket Så här ser dekalarket ut vid leverans.

Den vita texten är lite svår att se.

De vita texterna har därför här ersatts 
med svart färg för att synas bättre.

Som hjälp när du skär ut de genom-
skinliga dekalerna med vit text  finns 
svarta skärmarkeringar som visar var 
det första lätta snittet skall göras.

Läs mer om dekalsättningen nedan

UIC-skylten finns i två varianter
- En med det övre fältet i grått
  (Troligtvis lite för rastrerad)

- En med helt transparant bakgrund
  som kräver undermålning med 
  mörkare grått i överkant.
  Det är troligtvis den varianten
  som blir bäst.

 
Ungefär så här bör det bli när
dekalerna monterats på några av de 
gråmålade skyltarna

Ett fält på drygt 2mm höjd på 
överdelen på UIC-skylten och den lilla
skylten för ”Växlas försiktigt” skall ha 
en mörkare gråblå färg.
T.ex. Humbrol 96, RAF blue

Förslag på placering av skyltarna

Sista moment
 Pilla in och limma gasoltuberna under skyddskåpan
 Vik ut handräckena om du inte redan har gjort det tidigare
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