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Tb-lok - kåpa
Byggbeskrivning till byggsats i skala N
Ny version 2017
Till etsplåtar med version 6 och högre
Ver 6.3 2018-02-18
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Lite fakta om förebilden.

Banverkets DLL 3106E vid oljeterminalens bangård i Västerås 2003
SJ lade i slutet av 1960-talet en beställning till Nohab på två loktyper som skulle användas både som godstågsoch snöröjningslok. Ett kraftigare boggielok med littera Tb och så det mindre tvåaxliga Tc-loket. Båda fick ett
väldigt karakteristiskt utseende med den speciella hytten och de kunde utrustas med snöplogar för snöröjning
under vintern. De hade även en lyftplatta mellan hjulen för att kunna vändas ute på linjen i samband med
snöröjning.
Det byggdes totalt 10 stycken Tb-lok mellan 1969 och 1970 samtliga levererades med orange målning. Efter att
Banverket bildats 1988 överfördes loken dit och användes därefter mest vid snöröjning och banarbeten. En
vanlig uppgift är att dra de tunga ballasttågen. Litterabeteckningen har skiftat över tiden hos Banverket. De fick
först littera Tb men har även haft beteckningarna Mtb och Qtb. Senare har beteckningen ändrats till DLL
(Diesellinjelok). De flesta av Banverkets lok har under åren målats om i olika gula färgsättningar.
Loken tillhör numera Infranord,som är namnet på det nya bolag som uppstod när Banverket Produktion
bolagiserades 2010.

Byggsatsen
Byggsatsen består av en etsplåt, detaljsats med smådetaljer och en dekalsats.

Byggsatsen behöver kompletteras med en drivning.
Kåpan är byggd för att passa på en drivning från Atlas, GP30/GP35.
För tillfället (nov 2017) finns sådana att få tag i t.ex. via eBay
Uppskattad kostnad: 65€-73€, transportkostnader tillkommer
Modifieringar som behöver göras på drivningen:
För att drivning/underrede skall passa i kåpan behöver en del justeringar göras:
• Metallkroppen behöver slipas ned i fram-,bak- och överkant enligt byggbeskrivningen.
• Befintliga kretskort med lampor fram/bak kan inte användas
I ombyggnationen har ingen hänsyn tagits till eventuell montering av digital dekoder.
Det finns absolut ingen plats i själva kåpan, däremot finns det utrymme i förarhytten.
Så här finns det utrymme för egna experiment/kompletteringar om man vill ha digitaldrift och/eller belysning
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Byggbeskrivningen
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.

Bygget av modellen kan delas upp i några avgränsade delmoment och detta är den ordning jag rekommenderar.
Läs gärna igenom bygganvisningen innan bygget påbörjas, även om beskrivningen är rätt omfattande.
1. Anpassa underrede/drivning.
2. Sätt samman kåpan
3. Sätt samman plogarna, men montera inte dessa ännu
4. Vik till gångbord och räcken, men montera inte dessa ännu
5. Måla alla delar och sätt dekaler
6. Montera och justera koppel
7. Montera plogar och gångbord
Att jag föreslår att man monterar gångbord med räcken på slutet beror på att de på grund av sin tunna
konstruktion blir väldigt känsliga. Det går att montera dessa tidigare men då kan de vara i vägen vid maskering,
målning och dekalering och man kan lätt böja räckena av misstag under övrig hantering. Annars hade det bästa
varit att löda dit räckena innan målning för bästa infästning och styrka……….
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Några viktiga val att tänka igenom innan bygget påbörjas……….
Koppel – Behöver du koppel i fronten?
Det har varit lite trixigt att få plats med riktiga Rapidokoppel i modellen eftersom fästena normalt tar rätt stor
plats. Från och den här nya versionen så har det till slut blivit möjligt att montera ett sådant i aktern.
Satsen levereras med ett relativ nätt, Kroiss KKK102 koppelfäste med NEM-ficka som är justerbart i höjdled.
I fronten är det fortfarande inte möjligt att på ett enkelt och snyggt sätt montera ett Rapidokoppel. Snyggast är
att låta bli koppel i fronten, det gör att loket behåller sin unika karaktär runt hytten. Men det kan ju vara lite
opraktiskt, t.ex vid multipelkörning eller om man vill kunna dra vagnar oavsett lokets riktning.
I satsen finns ett specialritat etsat koppelfäste där man kan böja till en koppelkrok av den medföljande tunna
pianotråden. Rätt så diskret jämfört med Rapidokopplen och fungerar hyggligt, men kräver lite mer
handpåläggning vid av- och påkoppling

Plogar – Sommar eller vintertjänst?
I den här nya versionen av satsen kan loket även utrustas med frontplog.
Sidoplogarna sitter normalt på året runt och på modellen skall de alltid monteras för utseendets skull.
Om man vill utrusta loket för vintertjänst kan man bygga frontplogen och sedan montera den fast i nosen.
Då skall man inte montera det främre gångbordet med räcken eller buffertar i fronten.

Förberedelser
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 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.
Använd alltid stabila mothåll vid vikning, bockningsverktyg, plattänger, stållinjal etc.
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Lödning / Limning
För att sammanfoga delarna kan både limning och lödning användas.
Det går givetvis även att blanda teknikerna och både använda limning och lödning på olika detaljer.
I byggbeskrivningen beskrivs sammansättning med lim.
(Och där det står ”limma” kan man byta ut det mot löda…..)
Det finns säkert många detaljer som bättre passar för lödning om man brukar använda den metoden.
Känsliga detaljer blir stabilare infästa med lödning.
Vid limning med flytande cyanoakrylat är det lämpligt att droppa upp några droppar på sidan om och sedan
doppa spetsen på en knappnål i limmet och föra över någon droppe i taget.
Förslag på verktyg och hjälpmedel
•
•
•
•

Fin sidavbitare
Plattång med släta käftar
Pincett
Synålar / tandpetare
till limning och för centrering

•
•
•
•
•

Fina nålfilar
Skalpell
Borrskaft för små borrar
Borrar 0,3 – 1 mm
Miniborrmaskin med kap/slipskiva

•

Små klämmor eller klädnypor

•

Fint stålull

Lim:
•
Flytande Cyanoakrylat, snabhärdande
typ Loctite Super Attack
•
Flytande Cyanoakrylat, medelsnabb
typ Zap-a-gap grön,
(finns bland fiskeprylar på XXL ☺ )
•
Loctite Extreme Repair
(ett lite mer segflytande lim)
Verktyg som underlättar

•

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

Kan t.ex köpas in via Habo Hobby www.habohobby.se - (Produkter från Tumba Lokstation)
eller från Rimbo Grande
www.rimbogrande.se
En sats med fina koniska brotschar för att t.ex vidga fina
hål eller att slipa insidan på tunna metallrör etc
Den här satsen går från 0,4-1,4 mm

Bockningsverktyg ” Hold & Fold”

Glasfiberborste med reservborst.
Används för att ta bort limrester
och för finputsning.
OBS
Lämnar ett ”moln” av vassa glasfiberrester
Använd helst munskydd och även tunna vinylhandskar
som skydd för händerna.
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Byggsatsens innehåll

Etsplåt

3D-printade
smådelar

Etsplåten
Nr
Beskrivning
01
Motorrumskåpa
02
Förarhytt
03
Frontbalk
04
Sidofönster till förarhytt
05
”Frontskiva” för detaljering
06
Trådkoppelfäste akter, basplatta
07
Trådkoppelfäste akter, koppelhållare
08
Trådkoppelfäste akter, buffertplanka
09
Trådkoppelfäste front, basplatta
10
Trådkoppelfäste front, buffertplanka
11
Trådkoppelfäste front, koppelhållare
12
Lykthus singel och topplyktor 4+2 samt 6+2 i reserv
13
Lykthus, trippel + reserver
14
Räcke till bakre sidoluckor, längre
15
Räcke till bakre sidoluckor, kortare
16
Främre buffertplanka då koppel ej monteras i fronten
17
Främre sidogångbord med räcken
18
Bakre sidogångbord med räcken
19
Gångbord front
20
Gångbord akter
21
Stege till främre sidogångbord
22
Sidoplog, plogblad
23
Sidoplog, ledjärn
24
Frontplog, plogblad
25
Frontplog, ”fästvingar”
26
Frontplog, vertikalt fäste
27
Frontplog, fästställning
28
Frontplog – skrapjärn
29
Tak till förarhytt
30
Takdetalj, antenn (1+2 i reserv)
31
Backspeglar (2+2 i reserv)
32
XX - Används ej
33
XX - Används ej

3D-printade detaljer
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6+8
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
4
3
2
1
1
1
1
3
4
4
4

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Boggiesidor
Fjäderfästen
Fäste till sidoplog
Avgasrör
Buffertar
(4+8 i reserv)
Takdetalj 1
Takdetalj 2
Takdetalj 3
Signalhorn
(2+10 i reserv)
Reglage med ratt
Takdetalj 4

Övriga delar
45
Koppelfäste Kroiss KKK-102
46
Koppelkrok NEM Fleischmann
47
Pianotråd 0,3 mm till trådkoppel
48
Styrenremsa 0,4mm
49
Täckremsa, insida pappersmall
50
Dekalsats

4
4
4
1
12
1
1
1
12
1
1
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Etsdelarna
•
•

•

Låt gärna etsdetaljerna sitta kvar på etsplåten tills det är dags att montera dom,
eller klipp bort och sortera detaljerna i en förvaringslåda.
När du tar bort detaljerna från plåten, använd en fin sidavbitare. 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

3D-printade smådetaljer
3D-printade delar är relativt sköra och kräver lite extra försiktighet vid hanteringen.
•

Delarna har efter leverans från Shapeways tvättats i ultraljudstvätt i ljummet vatten och diskmedel
för att få bort de sista resterna av fett från det ”stödmaterial” som används vid printningen.

•

Klipp isär de olika ställningarna i 3D-satsen, men låt detaljerna sitta kvar.

•

Delarna kan behöva slipas lätt för att minska den randning som uppstår under printningen och
för att avlägsna den ”frost” som uppkommer på vissa delar.
Använd fint slippapper, galsfiberradrare, men var som sagt försiktig under haneringen!

•
•

Boggisidor, fjäderfästen, buffertar och sidoplogsfästen monteras på underrede och kåpa innan de målas
Övriga detaljer målas lättast om de får sitta kvar på ställningarna.

Lycka till med bygget!
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Bygge – moment 1 – Anpassning av drivning
Underrede
Kåpan är byggd för att passa på ett underrede från Atlas GP30/GP35
Det behöver kapas lite både på översidan och i båda ändarna för att passa i Tb-kåpan.
Bilderna visar ett GP35-underrede från 2008, utförandet kan ha ändrats sedan dess………

Kåpa och plastdetaljer till GP35:an kan tas bort
• Montera bort kåpa och tanken på undersidan.
Kåpan lyfts av rakt uppåt, tankarna snäpps loss nedåt.
• Ta bort boggierna från chassiet.
Vrid och dra lätt nedåt så lossnar, lossa ev. lite på skuvarna för att underlätta
Montera isär underredet.
• Ta gärna ett par fotografier på chassiet så du kommer ihåg hur det skall se ut,
även en bild på chassiet när det är delat och där drivningens infästning syns.
• Ta bort och spar de långa kontaktblecken, de skall användas igen.
• Skruva isär chassiehalvorna
• Ta bort plastbussningen som sitter vid skruvarna så att den inte smälter vid den kommande kapningen.
• Ta bort de små kretskorten med lamporna, skall inte användas igen om du inte kommer på något fiffigt sätt.
• Snäpp bort motor och drivning och lägg undan alla detaljer så att de skyddas från metallspån.

•
•

Märk upp var chassiet skall kapas enligt bilden nedan
Kapa/slipa ner chassiet på lämpligt sätt.
Höjden skall vara c:a 21,5mm, längden c:a 87,5mm

•
Jag använde vinkelslip. (verkar lite grymt, men jag
slipade på ”utsidan” av kapskivan. Det finns säkert
bättre verktyg ☺
Slipa även ner de små bulorna, markerade med vitt
på bilden, jäms med chassiets yta.
OBS Var försiktig så att inget slipas på insidan av
chassiehalvorna!
•

•

Borra ett litet hål på ena chassiehalvans undersida 0,8-1 mm.
Kan behövas när man skall lossa kåpan från chassiet om kåpan sitter tight.
Fortsätt med boggierna där en del skall kapas bort.
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Boggier
För att mer likna ett svenskt Tb-lok skall de amerikanska boggiesidorna bytas ut.
(Givetvis kan man behålla de amerikanska om man inte känner för att göra denna operation)
(Då får man slipa ner de utstickande detaljerna så att de inte tar i nedstikande delar från Tb-kåpan)

Kapa bort material från boggiesidorna
• Efter att ha tagit loss boggierna från chassiet,
snäpp isär boggiesidorna genom att trycka på de små stiften på undersidan av boggiepaketet.
• Lägg försiktigt undan resten av boggiepaketet och se till att inga detaljer försvinner.

•
•
•

Kapa bort de rödmarkerade delarna på bilden
Ta bort den gamla stegen på mittpartiet och slipa den gulmarkerade ytan jämn.
Den skall nu bara vara en slät platta.
Slipa även ner den lilla rödmarkerade klacken på mittpartiets undersida.

Nya boggiesidor
•
•
•
•
•

Klipp loss de nya 3D-printade boggiesidorna från ramen
Slipa försiktigt ner resterna av fästtapparna
Prova så att boggiesidorna passar mot de nyligen fixade boggierna
Den vinklade ”läppen” i nederkant skall passa i försänkningen på mittpartiets undersida
Det går bra att limma med flytande CA-lim. Lägg gärna några extra droppar långs kanterna
på undersidan efter att limmet torkat den första gången.
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Montera samman underredet

Montera nu samman underrede och boggierna igen.
Bilden visar ett kapat underrede, med förberedda boggier.
De nya boggiesidorna är alltså ännu inte monterade här.

Montering av dekoder
Om loket skall köras digitalt kan det vara bra att göra dekoderinstallationen och provköra den nu.
Då sitter den på plats när man provar in hur kåpan skall passas in över underredet.
Denna bygganvisning tar inte upp dekoderinstallationen, men underredet på bilden ovan
har fått en Trandekoder installerad i framänden på loket.
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Bygge – Moment 2 – Motorrumskåpa och förarhytt
Underrede, gångbordsplatta och motorrumskåpa

•
•
•

•

•
•
•

Börja med del (1), motorrumskåpan.
Lägg det med insidan upp, enligt bilden ovan. D.v.s den sida som bara har vikanvisningar och inga
markeringar för luckor etc skall vara uppåt.
1 - Vik upp gångborden, använd bra mothåll, helst ett bockningsverktyg
2 – Vänd på detaljen så att andra sidan kommer uppåt
Limma och vik samman och pressa ihop distansplattorna
3 – Vik ned kåpans långsidor och hela bakstycket med gångborden.

4 – Vik in och fäst gångborden mot kåpans långsidor
Se till att nabben på gångborden snäpper in i urtagen på långsidorna
5 – Vik in och fäst framstycket med lim/lödning.
6 – Vik samman frontbalken (3) enligt bilden.
Se till att inget lim/lödtenn kommer på de mörkgråa nedsänkta ytorna
Där skall tappen på kåpans framstycke snart skjutas in
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•

7 – Skjut in framstyckets tapp i frontbalken Limma/löd.
8 – Om trådkoppel skall monteras i fronten skall de båda flikarna på frontblaaken vikas ut som på
på bilden. Om inte, kan de liga släta på plattan.

•
•

Klipp loss förarhytten (2) från etsplåten och fila försiktigt bort resterna av fästnabbarna.
1 – Vinkla frontens fönsterdel enligt bilden så att vinkeln passar mot de sidofönster (4)
som senare skall monteras. Låt översta sektionen med trippellyktan vara lodrät.

•
•
•

2 – Vik ner gångborden och vik in de små sidokanterna
3 – Vik ner överkanterna på hyttsidorna samt vinkla de yttersta sidodelarna efter överkanten.
4 – Vik samman och limma/löd distansplattorna

•
•

5 – 6 Vik delarna till buffertlådan till en låda som på bilden.
Så här bör hytten se från baksidan ut när den är färdigvikt

•
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•
•
•
•

Montera hytten mot motorrumskåpan
Se till att tapparna på gångborden snäpper in i urtagen på långsidorna
Limma/löd
Frontplatta
- Om trådkoppel skall monteras i fronten skall ”hållaren” på plattan vikas upp innan montering
- Fäst frontplattan så att den passar mot hyttens framsida, ända ner mot botten på buffertlådan

Sidofönster

•
•
•

Vik till de båda sidofönstren så att de passar längs hyttens sidor
De små fästtapparna skall också vikas så att fönstren lutar utåt.
Fäst delarna

Bild på den sammansatta kåpan
På kåpan finns några fästdetaljer till sidoploga och stegar. Några av dessa skall nu vikas i rätt läge
• Vik de fästdetaljer som markerats med gröna pilar
• Vänta med de bakre fästplattorna för sidoplogarna tills motorrumsluckorna monterats!
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Koppelfästen – olika varianter
Se beskrivning och förutsättningar för de olika varianterna på sidan 2 eller 3.
- Rekommendationen är att använda det medföljande standardkopplet i aktern och att lämna
fronten utan koppel för utseendets skull.
- Om man ändå behöver koppel i fronten, vid multipelkörning eller om man faktiskt skulle vilja
koppla vagnar i båda ändar, beroende på rikting, vilket nog är rätt normalt
så kan man montera det specialanpassade trådkopplet. Det finns inte plats för ett standardkoppel.

Koppelfäste bak – variant 1 – standardkoppel

•
•

Vik samman koppehållaren (9) till en låda enligt bild
Limma/löd längs kanterna

•
•
•

Fäst koppelhållaren på akterns insida så att den lilla ”läppen” vilar på urtaget i plankan.
Senare skall koppelfästet stickas in i koppelhållaren så att ”foten” sticks in i lådan.
Fäst buffertplankan på akterns utsida
Den gula ramen borde kunna behållas, men om denna efter slutmontering kommer för långt ner
mot rälsen kan den behöva tas bort. Detta beror på hur högt kåpan kommer att vila på underredet.

•

Koppelfäste bak – variant 2 – Trådkoppel
Koppelfäste fram – variant 1 – Helt utan koppel
Ser bäst ut, men kan som sagt vara opraktiskt.

Koppelfäste fram – variant 2 – Trådkoppel

15

•
•

Vik samman och fäst sidorna på koppelhållarens (11) låda
Vik till koppelkrok och säkringstappen av den medföljande pianotråden
OBS materialet i pianotråden är hårt och sliter på tängerna.

•
•
•
•
•
•

Tapparna på hållaren skall vara uppåt och passa i urtagen på buffurtboxens undersida.
Trä in koppelkroken i hållaren innan den monteras
Koppelkrokens övre del skall sticka upp igenom styrhålet på frontplattan
Trä in säkringstappen från sidan genom hållaren
När allt sitter på plats viks den raka änden av säkringstappen så att den håller samman hela paketet
Delarna sitter ihop utan limning eller lödning vilket gör det enklare att ta bort eller justera vid behov.

Kåpans insida.

Insidorna av kåpan långsidor skall täckas med sidostycken i tunt papper/plast eller liknande
- Dels för att inte metallkåpan skall komma i kontakt med de ledande chassiehalvorna och orsaka kortslutning
- Dels för att förbättra passformen mot underredet.
- Använd de medföljande pappersmallarna, limma dessa mot insidan med något segt lim, eller använd
dom som mallar för att skära ut något annat material.
- Se till att det runda dörrfönsterna inte täcks av pappersremsorna
Kåpan tak behöver också täckas.
- Dels för isoleringens skull, dels för att anpassa kåpans höjdposition
Hur mycket som behöver byggas på beror på hur mycket man kapat i överkant på underredet.
- Skär till bitar av de medföljande remsorna i 0,4 mm styren
- Den översta skivan som skall täcka hela takets längd skall sticka ut c:a 5mm i förarhytten
för att senare utgöra stöd för hyttaket
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Första provkörning.

Prova nu att trä kåpan över underredet. Kåpan skall nu precis gå över underredet utan att kärva.
Höjden anpassas med en eller flera styrenremsor enligt bilden ovan.
- Kåpan skall vila så pass högt att nederkanten precis går fri ovanför de längsgående strömförande blecken
(se bilden ovan)
Provkör för att se att inga detaljer tar i mot boggierna när man kör genom växlar och kurvor.

Motorrumsluckor och andra detaljer till kåpan.

Lykthus (12)
Det finns två olika lyktdetaljer, Topplyktor med tre ringar och enkla lyktor med en ring
• Det här är nog det pilligaste momentet i bygget,
Några reservdetaljer finns med ifall någon del skulle sprätta iväg eller bli lite krokig.
• Det finns runda markeringar på kåpans front och akter där lykthusen skall sitta
• Om man vill installera egen belysning kan man borra upp dessa hål.
• Försök att klippa och fila bort så mycket som möjligt av fästnabbarna
• Vänd kåpan så att front eller akter pekar uppåt
• Droppa en liten droppe snabblim i lyktöppningen, inte så stor att det ”flyter” runt hålet
• Ett alternativ är att försiktigt greppa lykthuset med en pincett och släppa det på plats
• Alternativt försök att positionera lykthuset med en tandpetare eller knappnål innan limmet hugger
• När limmet torkat, droppa på ytterligare en droppe lim för att säkra infästningen.
Motorrumsluckor (13)
Prova i förväg in hur luckraden skall positioneras.
• Luckorna skall monteras på det släta fältet på långsidorna.
• Den nyligen utvikta ploghållaren skall passa i urtaget på luckraden
• I framkant finns ett par försänkta markeringar där dörrpartiet skall passas in.
• Det runda fönsterhålen skall också passas in.
• Limma eller löd.
• OBS vid limning, använd lite ”långsammare” CA-lim, typ Zap-a-gap grön !!!!!!!
så får man lite tid att justera luckraden
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Nu skall de fyra 3D-printade ”fjäderbenen” (35) fästas mot underredet, de kan monteras omålade.
Slipa ytorna ytterst lätt för att minska eventuell ”frost”
På ”benens” baksida finns två fästtappar som skall passa i distansplattornas motsvarande hål.
• Notera på bilden i vilken riktning respektive ”ben” skall monteras
• På vänster sida skall ”benen” peka in mot mitten
• På höger sida skall de peka mot front och akter
• Limma detaljerna och var i fortsättningen lite försiktig med delarna som är lite sköra.

Några fler avslutande smådetaljer till kåpan..
• Klipp loss plogfästena och limma dessa i de utstickande plogfästeshållarna
• ”Klumpen” på fästet skall placeras under övre hållaren.
• Vid inpassning mot underredet kan plogfästena få kapas i nederkant så att de får plats ovanför
den längsgående strömupptagningsskenan.
• Passa in och fäst de tunna luckräckena (14 och 15) i monteringshålen på långsidornas bakre del
Buffertar (38).
Om frontplog skall monteras skall främre buffertar inte monteras.
• Passa in och justera eventuell öppningarnas storlek med en liten brotsch
• Limma buffertarna och se till att de förblir rakt monterade under torkningen
Om man önskar kan man ersätta de 3D-printade buffertarna med lite mer hållbara
gjutna/svarvade metallbuffertar, monteringshålen skall passa.
Det finns ett antal reservbuffertar med ifall att någon av de 3D-printade skulle gå sönder.
(Spar dessa i din ”bra-att-ha-låda”)

Låt nu kåpan vänta tills det är dags för målning !!!!!!!
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Moment 3 – Plogar
Sidoplogar

Monteringssatsen består av två delar som skall monteras mot taket i kåpan.
De två sidoplogarna består var och en av tre delar ett plogblad(22) och två ledjärn (23)
• Vinkla över- och underkanter lätt utåt
• ”Knäck” plogbladet lätt längs mittenmarkeringen, men bara med en lätt vinkling
• Vinkla plogfästet i bladets framkant i 90 grader
• Fäst ledjärnen enligt bild
• Plogarna monteras inte nu, vänta tills efter målning och dekalsättning

Frontplog
Frontplogen som normalt bara används i vintertjänst byggs samman av fyra delar där själva
upphängningsanordningen inte är gjord för att helt efterlikna förebilden.
En yttre hållare (40) som hindrar drivningen att röra sig framåt/bakåt i kåpan
En inre hållare

•

Vik till ställningen (27) enligt bild och fäst ”monteringsvingarna” (25) i spåren på ställningen.

•

Vik samman det vertikala ”centralfästet” (26) och skjut in och fäst det i mittenskåran i ställningen.
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•
•
•
•
•

Vinkla de övre ”vingarna” på plogbladets (24) mittensektioner mjukt framåt
Vik till och passa in plogbladet mot det vertikala centralfästet och runt ställninhgen
Fäst de små skrapjärnen (28) längs plogbladets nederkanter.
Därefter kan plogen senare efter målning träs in och hängas på den öppna buffertlådan
Plogen skall alltså målas innan den slutmonteras.

Moment 4 – Gångbord och räcken
Gångbord och räcken kan monteras före eller efter målning av kåpan.
Stabilaste infästningen blir om man löder och förstärker dessa innan målning.
Men min rekommendation är ändå att man viker till och målar dessa separat och monterar först efter målning.
De är rätt så klena och man fastnar lätt i delarna under det fortsatta bygget om de fästs före målningen av kåpan.
och kan vara hindrande när man skall maskera/måla och sätta dekaler.
Det betyder också att man är hänvisad till att limma fast delarna på den då målade kåpan vilket inte är lika
stabilt som att löda fast dessa.
Valet är fritt………………..(själv limmar jag alltså efter målning)

Frontgångbordet (19) monteras ovanpå främre buffertlådan, men inte om man skall ha frontplogen monterad.
• Vik till delarna enligt och längs de röda vikmarkeringar som antyds på bilderna
• Förstärk vinklarna med en lite droppe lödtenn
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Gångbordet i aktern (20) viks och förstärks på likande sätt
det skall senare ”hängas upp” med de vinklade järnen mot sidogångborden

De främre sidogångborden (17) skall sitta utanför förarhyttens sidor• Vik till och förstärk enligt bilden
Vid bakre delen av de främre sidogångborden skall de två
stegarna (21) senare fästas
• Vik till enligt bild
• De små framåtriktade pinnarna skall senare passas in i
monteringshål på gångborden.

De bakre sidogångborden (19) kan monteras både med
och utan räcke, beroende på förebild.
• Om man väljer att montera utan räcken
(vilket är rätt vanligt på förebilderna) kan
man fästa gångbordet redan nu, före målning
• Väljer man att montera med räcken viker och
förstärker man på samma sätt som ovan.
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Moment 5 – Målning och dekaler
Förberedelser
Ta bort limrester
• Om du har limmat delarna kan det ha kommit överskott av lim på olika ytor
• Limrester kan tas bort genom att omväxlande gnugga med glasfiberraderare och vass kniv.

•
•

Slipa och skrapa omväxlande med raderaren och kniven på de matta limytor som framträder när man
slipat med raderaren.
Använd hellre en kniv/skalpell med rundad spets istället för den som visas på bilden.
och kom ihåg munskydd och kanske tunna skyddshandskar för det fina glasfiberdammet.

Gör rent ytorna
• Tvätta ytorna med diskmedel och varmt vatten, T-röd, kemiskt ren bensin eller liknande
för att få bort eventuellt fett på ytorna.

Målning
Allmänt

Målning och lackering görs med fördel med airbrush eller sprayfärger.
Penselmålning kan också användas om man försöker måla tunna jämna lager.
Vagnskåpa, tak, ploguppsättningar, gångbord och smådetaljer målas var för sig innan de
monteras samman.
Fäst gärna smådelarna på en sticka/spik med en liten klutt häftmassa i toppen.

3D-printade
detaljer

Dessa har innan leverans tvättats i ultraljudstvätt i ljummet vatten med någon droppe
diskmedel för att avlägsna eventuella feta rester från stödmaterialet vid printningen.

Grundmålning

Delarna kan behöva en lätt slipning för att minska eventuella räfflor och den ”frost” som
uppstår på vissa delar.
För de etsade delarna bör det göras med någon form av primer för metallytor.
Finns t.ex. i sprayburk hos Clas Ohlsson, Biltema, bilfirmor m.fl.
Använd en grå grundfärg och måla alla detaljer med denna.

Kåpa

För de 3D-printade detaljerna bör en vattenbaserad grå grundfärg användas
Låt dessa detaljer sitta kvar på ställningarna medan de målas.
Loktypen har varit målad i många olika färgscheman.
- Se exempel på sista sidorna.
- Sök bilder på nätet för att hitta rätt färgkombination till ditt lok.
Börja med underredet som målas ljusgrått/grått/mörkgrått beroende på färgschema.
Vid orange målning skall den grå tonen vara mörkare än vid gula färgscheman.
Maskera gärna överdelarna med tejp, men man behöver inte vara så noggrann med
maskeringen denna omgång.
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Fortsätt med motorrummet, orange eller gul i olika nyanser beroende på färgschema
Sedan målas kåpans tak och det lösa hyttaket i samma grå nyans som underredet.
Maskera kåpa och underrede, noggrann maskering mot taket.
Takfärgen skall gå ner på sidorna ner till luckornas övre kant.
I lyktorna kan en liten droppe vitt/silver (och rött för den mittersta trippellyktan) läggas.
Gångbord och
räcken
Plogar
Smådetaljer

Klarlack

Målas oftast med samma grå som underredet, men kan i vissa fall ha samma gula färg
som kåpan.
Målas grå eller röda beroende på förebild.
Lägg gärna en större ”rostyta” på plogarna nedre halva.
(37) Avgaspaketet målas med samma grå färg som taket,
avgasrören målas med matt svart eller svartgrå färg, hålet matt svart.
(39-41)Taklådor målas med samma grå ton som taket
(42) Signalhornen målas svarta
(43) Reglaget med ratt målas rött eller grått. Vid orange målning alltid grått.
(44) Den runda ventilen målas svart
Som avslutning lackas kåpan och de plogblad som skall ha dekaler med blank klarlack
som är ett bra underlag för dekalerna. Taket kan lackas med sidenmatt/matt klarlack
Underredet lackas med matt klarlack

Dekaler
På sista sidorna finns en bild av den ingående dekalsatsen som kan användas på kåpa och plogar.
Studera gärna bilder av olika lok för att se olika variationer som förekommit.
Fästfilmen för dekalerna täcker hela dekalpappret därför får man med vass skalpell skära ut dekalerna så nära
trycket som möjligt.
OBS !!
På hyttsidorna finns många olika märken i olika kombinationer.
För att slippa skära ut varje ”skylt” var för sig skär man ut hela hyttsidan som en dekal
På det viset undviker man även synliga kanter här och där på hyttsidan.
På arket är dessa sidor markerade med vänster och höger med skärmarkeringar som visar storleken.
Där dekalytorna är vita eller där flera småytor skall skäras ut som en enda dekal (t.ex. hyttsidorna)
finns ett antal svarta skärmarkeringar på dekalpappret.
1. Skär först ett lätt snitt efter skärmarkeringarna eller runt den färgade dekalytan.
Snittet skall bara gå igenom själva bärfilmen, inte igenom hela pappret.
2. Skär därefter ut pappersbiten med lite marginal utanför markeringen, så skadas inte texten
på de små dekalerna.
3. Blötlägg dekalen i 30-60 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. När dekalerna har torkat skall hela modellen klarlackas, helst med lack av vattenbaserad typ.

Fönsterglas?
Fönsterglas kan skäras till av OH-film eller klar styrenplast och limmas på insidan av hytten innan hyttaket
limmas fast.
Frontfönstren bör inte vara något större problem, men det kan vara svårt att passa in fönsterglas längs
sidohyttens vikta ytor som inte alltid blir helt släta.
Jag har själv valt att utesluta fönsterglas på modellerna.
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Moment 6 – Montera och justera kopplet i bakänden.

•
•
•

Skjut i koppelhållaren (45) i urtaget i koppelfästet, men fäst det inte ännu – Höjden skall provas in
Tryck i kopplet i koppelhållaren så att pinnen på kopplet kommer att peka ned mot rälsen.
Trä kåpan över underredet.

•
•
•
•

Sätt i koppelkroken och prova in kopplet som på bilden ovan.
Koppelhållaren kan skjutas upp och ner längs fästplattans pinne.
Börja med att skjuta upp hållaren nära fästplattan, ungefär som på bilden ovan.
Ställ loket på rälsen och mät in……….
Underkanten på Rapidokopplet skall vara 3 mm över rälskant
När kopplet fått rätt höjd och går fritt från buffertplankan limmas koppelhållaren fast.
förslagsvis med Extreme Repair eller CA-lim.
Den utstickande delen av fäststången kapas av för att inte ta i växlar och vägövergångar

•
•
•
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Moment 7 – Montera gångbord och smådetaljer

•

•
•

Limma fast hyttaket och avgaspaketet mot hyttsidor och tak.
Limma fast regalget med ratten mot vänster hyttsida.
Sidplogarna limmas i framkant mot stången som utgör plogfästet och i bakkant mot den
tillvikta ”lådan”. Lägg på rejält med segt lim i lådan i bakkanten.
OBS! Prova in på vilken höjd sidoplogarna behöver monteras

•
•

De skall täcka ”klumpen” på underredet så mycket som möjligt
De skall alltså sitta 1-2 mm lägre än på bilden ovan.
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Ta nu och leta efter lite bilder på nätet på hur takdetaljerna sitter på olika lok vid olika tider.
Takdetaljerna som finns med i satsen kan kombineras på olika sätt.
• På denna bild monteras den lite större lådan 40) mitt på taket
• Fäst gångborden

•
•
•

Här monteras takdetaljer i en annan kombination
Limma två signalhorn, ett mellan vindrutorna och ett framtill på taket.
Montera stegarna så att de två pinnarna träs in i monteringshålen vid gångbordets överkant
och så att stegen vilar i urtagen i steghållaren lite längre ned.

26

•
•

•

De bakre sidogångborden monteras, med eller utan räcke
Aktergångbordet hängs upp med vinkelplåtarna mot gångbordets bakkant
Och stegarn fästs mpt sidorna på gångbordet för att stabilisera konstruktionen.
Om buffertarna ännu inte monterats skall dom på plats nu.

Övriga smådetaljer
På etsplåten finns det även med backspeglar (31).
Dessa detaljer är så pass små och beröringskänsliga att jag inte rekommenderar att montera dessa
(om du inte är väldigt envis ☺ och noggrann med detaljer, i så fall finns det ett monteringshål förberett
i framkant på hytten, alldeles under främre sidorutan)
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Exempel på målningar för de olika dekalsatserna

Dekalsatsen

** På dekalarket syns inte de vita fälten lika tydligt som här på bilden.
Runt de vita fälten finns därför skärmarkeringar för att underlätta.

