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Byggsatsen
Byggsatsen består av en etsplåt, buffertar, hjul, dekaler samt koppel och en byggbeskrivning på CD.
Byggsatsen kan behöva kompletteras med följande:
•
•
•

”Fönsterglas” i form av OH-film som får skäras till om du vill ha ”glasade” fönster
Färg och fernissa.
Drivning från SB Modellbau med specialanpassad monteringssats kan beställas separat

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. Montera underrede och kåpa, inklusive ev. monteringssats för drivning.
2. Sätt samman de olika plogarna, men montera inte dessa ännu.
3. Målning av underrede/kåpa, plogar, tak och räcken var för sig
4. Sätt dekaler på kåpa och plogar
5. Montera plogar, tak och räcken
6. Montera hjulaxlar och eventuella koppel
Att jag föreslår att man monterar räckena 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……….

Några viktiga val att tänka igenom innan bygget påbörjas……….
Modell med drivning
När byggsatsen konstruerades hade jag ännu inte hittat någon lämplig drivning och hade alltså ingen
möjlighet att anpassa detaljerna till den drivning som nu finns tillgänglig
Därför behöver man kapa lite på några få detaljer för att ge plats åt drivningen.
Det framgår i beskrivningen vilka detaljer som behöver justeras
När man vill bygga en modell med drivning bör man tänka på följande inför/under bygget:
- Man får skära/fila ur vissa delar i byggsatsen för att göra plats för drivning.
- Om man vill ha koppel på loket kanske inte de medföljande standardkopplen passar
Koppelstång av metalltråd kan kanske anpassas.
(Inget problem om loket skall gå i snöröjningstjänst, då behövs ju inga koppel)
Modell med standardkoppel
En modell helt utan koppel ger förebildslikt front- och akterutseende.
Om man vill bygga en modell med de medföljande standardkopplen bör man tänka på följande:
- I fronten kan man behålla buffertplankan nästan orörd, endast en liten bygel behöver tas bort.
- I bakänden skall samma bygel tas bort, men den stora skillnaden mot en koppellös modell är att man inte
kan montera den bakre plogen eftersom kopplet kommer att sitta på samma plats.
Modell med frontplog
En modell som byggs för vintertjänst med frontplog skall byggas med en alternativ buffertplanka där
frontplogen i slutskedet kan monteras.
I teorin skulle man kunna bygga en modell där man kan skifta mellan utförande med eller utan frontplog
genom att inte fästa de främre buffertplankorna.
Men en sådan montering riskerar att glappa och rekommenderas inte.
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Lite fakta om förebilden.

Banverket Produktions DLL 3116 och DLL 3124 på bangården i Västerås 2004
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 20 stycken Tc-lok mellan 1969 och 1971 samtliga levererades med orange målning. Efter att
Banverket bildats 1988 överfördes loken dit och användes därefter endast vid banarbeten och snöröjning.
Litterabeteckningen har skiftat över tiden hos Banverket. De fick först littera Tc men har även haft
beteckningarna Qaz, MTC och Qtc. Senare har beteckningen ändrats till DLL (Diesellinjelok). De flesta av
Banverkets lok har under åren målats om i olika gula färgsättningar.
Ett lok (Tc 294) såldes till BK-tåg och målades om i deras blå färgsättning. Senare övertogs detta lok av DVVJ
som i sin tur sålde det till Strukton Rail.
Många lok ställdes av och skrotades i början av 2000-talet vilket under senare snörika vintrar har inneburit en
brist på kraftfulla snöröjningsfordon.
Banverkets kvarvarande lok tillhör numera Infranord,som är namnet på det nya bolag som uppstod när
Banverket Produktion bolagiserades 2010.

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

•

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

Lim:
•
Flytande Cyanoakrylat,
typ Loctite Super Attack
•
Loctite Extreme Repair
(ett lite mer segflytande lim)
Verktyg som underlättar

Kan t.ex köpas in via Habo Hobby - (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.
Formtång
Kan användas för att hjälpa till vid formning av böjda ytor
t.ex plogbladen. Egentligen för användning vid
smyckestillverkning.
Inköpt via www.obsero.dk

www.habohobby.se
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Byggsatsens innehåll

Etsplåten
Nr
01
02
03
04
05

Beskrivning
Underrede
Gångbordsplatta
Kåpa motorrum
”Grill” till motorrummets bakände
Täckskivor bakom motorrummets ploghållare

Antal
1
1
1
1
2

50
51
52
53
54

06

Förarhytt

1

55

07
08
09
10
11
12
13

”Låda” på underrede framför bakre hjulaxel
Fjäderpaket hjulupphängningar
Sandboxar
Fönsterramar till hyttsidor
Tak till ”puckeln” bakom hyttaket
Takluckor och lock, flera delar
Lykthus, trippel + reserver
Lykthus enkla + reserver
Bakre buffertplanka/koppelplatta
Främre buffertplanka/koppelplatta
Främre buffertplanka för frontplog, inre del
Främre buffertplanka för frontplog, yttre del
Tak till hytten
Fotsteg med galler för bakände
Täckbricka/stiliserat koppelkroksfäste
Sidoplog, fäste/distans + reserv
Sidoplog, platta för plogfäste
Sidoplog, plog
Bakre plog, fäste + två plogblad
Mellanplogar
Plog under hytt - fästplatta
Plog under hytt - plogblad
Frontplog – bottenplatta plogfäste
Frontplog – detalj plogfäste
Frontplog – detaljer plogfäste
Frontplog – detalj plogfäste
Frontplog – plogblad
Sidoplog - plogreglage
Räcken - bakdel
Sidoräcken främre
Sidoräcken långsida
Motorrumsluckor
Hyttdörrar
Monteringssats till drivning från SB Modellbau
Fäste till drivning - ytterdel
Fäste till drivning . innerdel

1
4
4
2
1
7
2+4
4+8
1
1
1
1
1
1
2
4+4
2
2
3
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2

56

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41

Övriga detaljer

1
1

Hjulaxlar, isolerade
Buffertar
Koppelfästen med NEM-ficka
Koppelkrokar (Fleischmann)
Rundstav i styrén dia. 2,5mm till
trycktank 1
Rundstav i styrén dia. 1,6mm till
trycktank 2
Mässingsrör 1mm till 2 plogfästen

Dekalsats
En av följande:
- SJ
- Banverket
- Banverket produktion
- Infranord
- Strukton Rail

2
4
2
2
2
2
1
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•
•

•

Låt helst detaljerna 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

Lycka till med bygget!
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Bygge – moment 1.a – Underrede och kåpa
Underrede, gångbordsplatta och motorrumskåpa

•
•
•
•
•

Ta loss underredet (1) från etsarket
Lägg det enligt bilden ovan så att den långa vikanvisningen längs överkanten ligger nedåt
och att det på ovansidan endast utgörs av en prickad linje.
För att göra plats för drivning behöver man kapa lite enligt bilden för att öka bredden i öppningen.
Använd t.ex en miniborrmaskin med kapskiva.
Var försiktig så att inte de närliggande fästhålen skadas

•

Fortsätt sedan med att vika samman fästena för fjäderpaketen mot ovansidan.
Löd samman skikten
eller droppa en liten droppe lim mellan skikten och pressa samman dom en stund med en liten limklämma.

•
•
•

Vik sedan ner de båda långsidornas överkanter i 90° mot insidan
Vik sedan samman hela underredet till en fyrkantig ram
Passa samman bakändens båda flikar i etsningen och limma/löd i skarven.

•
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•
•
•
•

Gångbordsplattan (2) skall senare fästas mellan underrede och kåpa
Den har ett urtag för ett plogfäste på den främre delen samt genombrutna galler längs sidorna.
Gallerrastret är så pass finskaligt att hålen ibland inte blir fullständigt genometsade.
Öppna i så fall upp hålen med hjälp av en ytterst fin brotsch. 0,4-0,5 mm

•

Om drivning skall monteras behöver gångbordet tas ur lite enligt bilden för att ge plats åt drivningen.

•
•

•
•
•

Kåpan (3) viks samman till en låda
Fästs delarna vid frontens kortsida, vänta med att vika ner den bakre kortsidan. (Limma/löd)
(Frontens kortsida blir inte riktigt vinkelrät, men det spelar ingen roll,
den kommer senare att täckas av hytten)
Vik sedan upp de båda plogreglagefästena på varje sida i 90°
Täck hålen genom att fästa täckplattorna (5) på kåpans insidor.
De fyra fästtapparna i nederkanten skall senare passas in i urtag på underrede och gångbord.

•

Motorrumsgrillen (4) passas in och den med gallret utåt. Låt kortsidan vara utvikt ett tag till.
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Moment 1.b – Om drivning skall monteras…
Som tillbehör kan en drivning med 38 mm axelavstånd beställas.
Det är en standardmodell från tyska SB Modellbau.
I byggsatsen ingår ett en specialanpassad monteringssats till denna drivning.
Den skall monteras i det här läget, innan kåpa och underrede sätts samman.
Drivningen kommer att kunna monteras och tas ur även när modellen är sammanbyggd.

Monteringssatsen består av två delar som skall monteras mot taket i kåpan.
• En yttre hållare (40) som hindrar drivningen att röra sig framåt/bakåt i kåpan
• En inre hållare med tappar (41)som fixerar fästet i spåren i drivningens ram.
• Vik delarna enligt bilderna ovan.
”vingarna” på yttre hållaren skall senare fästas mot kåpans insidor för att stabilisera hållaren.

Montera samman de båda hållarna och prova drivningen i hållaren
• Justera eventuellt avståndet mellan hållarna så att drivningen hålls på plats och inte glider ner.
• Från sidan skall det se ut som på högra bilden.

Det finns plats för en dekoder.
• Antingen fäst direkt ovanpå motorn som på bildrna ovan, vilket rekommenderas
• Eller fäst mot takets insida, (eller annan placering i kåpan)
Man får då tänka till lite när det gäller kabelanslutningarna.
Om man planerar att installera egen dekoderstyrd belysning i loket kan det ändå vara idé att
montera dekodern fast placerad i kåpan men man behöver då se till att det finns tillräckligt slack
på kablarna mellan drivning och dekoder för att kunna ta loss drivningen för underhåll
Plocka nu ur och lägg undan drivningen så länge
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Montera hållaren i kåpan. De bakre ”vingarna” skall sitta kant-i-kant med sidoväggarnas bakkant
Fäll upp fäst bakre kortsidan.
I utrymmet mellan kortsida och hållare kan man fylla extra tyngdmaterial, t.ex. wolframgranulat.
Motsvarande bör då också göra i främre änden för att bibehålla balansen
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Moment 1.c – Fortsättning med kåpans delar

Montera ihop kåpa, gångbord och underrede

•
•

•
•

•
•
•

•

De passas samman med hjälp av fästtappar på kåpan

•

När tapparna passats igenom urtagen i både
gångbord och underrede, skjuts kåpan framåt
och på så sett fixeras delarna korrekt.

•

Notera i vilken riktning delarna skall sättas samman

Hela hytten (6) är etsad i en enda del som skall vikas till en lite knepig geometrisk form
Börja med att vinkla frontfönstersidan enligt högra bilden, använd plattång eller bockningsverktyg
som mothåll och vinkla försiktigt både vid ”midjan” och vid taköverkanten.
Den skall senare passa mot sidofönsterbågarna (10)
(Vinkeln går senare att justera)
Vik sedan hyttsidorna i 90° mot frontsidan
Fäll ner de båda flikarna och vinkla sedan in den yttre delen av hyttsidan så att den följer flikarnas sidor

Prova sedan att hytten passar mot kåpan, underkanten skall vila mot gångbordet
Fäst mot gångbordet, överdelens frontplatta och vid infästningen på kåpan (gröna markeringar)
OBS Justera hyttens placering så att den blir centrerad när man ser den framifrån!!
Jämför sidornas position på gångborden och mot buffertplankan.
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•
•
•
•
•
•

Fönsterramarna (10) har tunna perforerade vikanvisningar
Vinkla fästtapparna i underkanten aningen utåt.
Den bakre fästtappen skall passa i ett hål vid hyttens yttervägg.
Försök att vika till ramarna enligt bilden till en zick-zack-form
Använd plattången för att hålla emot vid vikning.
Prova passningen och justera vinklarna, justera även frontfönstrets vinkel vid behov.
Fäst i bakkant vid plattan mot hyttväggen, i skarven mellan front och sidofönster
samt längs nederkanten

Delar på underredet m.m.

•

De fyra fjäderpaketen (8) viks i tre skikt

•
•

De fyra sandboxarna (9) viks till en ”tratt” med kantig ram, öppen upptill och baktill
De två bakre fotstegen (19) kan också behöva få gallerhålen ”öppnade” med en fin brotsch

•

Fjäderpaketen (8) fästs på de fyra fästena där hjulaxlarna så småningom skall löpa.

13
•
•
•
•

Sandboxarna (9) fästs mot underrede och gångbord
Den smala tryckluftstanken fästs mot underredet
För en bättre uppfattning om placeringen av 9 och 55 se bilden på första sidan.
De båda fotstegen fästs i urtagen på underredets bakre del.

Lykthus

•
•
•
•
•
•

Det finns runda markeringar på kåpans front och akter där lykthusen (13) skall sitta
Om man vill installera egen belysning kan man borra upp dessa hål.
Lykthusen är mycket små och monteringen blir lite pillrig.
(Det finns lykthus i reserv om något skulle sprätta iväg)
På bilden till höger har jag behållt fästnabbarna och hållt i dessa med pincett medan jag positionerat detaljen
När de sedan sitter fast får man knipsa av och fila ner resterna av nabbarna.
En annan variant är att ta knipsa av och slipa ner nabbarna innan montering och sedan positionera
ringarna med hjälp av nål/tandpetare och hoppas att delarna inte fastnar på spetsen…..
Fler bra varianter mottages tacksamt……….

Hjulaxlar (Momentet utgår om modellen skall ha ett underrede med drivning)

•
•
•

Nu är det dags att prova hjulaxlarna (50)
De skall passa in i ett par små hål på underredets insida mellan fjäderpaketen.
Man kan behöva justera bredden en aning så att axlarna både rullar bra och håller sig på plats
Justering görs försiktigt genom att klämma ihop eller trycka ut plåten med fingrarna.

Kåpans utsida
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•
•
•

Motorrumsluckorna (37) är etsade i en enda del, de är relativt tunna så de får hanteras försiktigt
Hyttdörrarna (38) skall sitta i bakkant på hytten, nära vinkeln mot motorrummet, se bild på sida 1.
Delarna kan både lödas och limmas. Om man limmar får man se till att limmet flyter ut över
hela ytan och det kan vara bra att pressa luckorna med små limklämmor tills limmet torkat så att
inga glipor uppstår längs kanterna.

•

Börja med att vika till hyttaket (18) så att det passar mot fönstersidorna
Montera inte hyttaket nu, lägg det åt sidan tills det är dags för målning
Den smala delen på främre takluckan (11) skall vinklas ner i 90° innan den monteras på hyttens bakre del.
Övriga takluckor monteras enligt bilden
De små runda och fyrkantiga ”locken” fästs enligt bild
”Lådan” (7) på undersidan passas in i de små skårorna på underredet
Om man skall sätta in en drivning i kåpan får man utesluta denna låda.

•
•
•
•

Buffertbalkar
Beroende på utförande skall olika buffertbalkar monteras i fronten.
• Om frontplog för vinterdrift skall monteras väntar man med den främre buffertbalken
till bygget av plogen.
• Om ingen frontplog skall monteras skall buffertplankan och buffertarna monteras nu.
• Den bakre buffertplankan och buffertarna skall alltid monteras.

•
•
•

Främre buffertbalken (15) viks enligt bilden. Buffertplankans två frontdelar kläms ihop och
limmas/lödes samman.
Den del som hamnar på insidan bildar en plattform med stödben som fästs mot hyttgolvets undersida.
På plattformen kan man senare montera standardkoppel.

15

•
•
•
•
•

Om drivning skall monteras behöver man kapa plattans bakkant med c:a 2,5 mm
Bakre buffertbalken (14) viks enligt bilden. Buffertplankans två frontdelar kläms ihop och
limmas/lödes samman.
Den del som hamnar på insidan bildar en plattform där man senare kan montera koppel.
Antingen de medföljande standardkopplen, vilka tyvärr är lite otympliga
och kanske inte får plats om man monterar drivning i loket
Man kan istället välja att böja till en egen koppelstång av metalltråd och då kanske använda urtaget i
plattan till att fästa stången i.

•
•

•
•
•

Om man inte kommer att använda de medföljande standardkopplen kan öppningen mellan buffertarna
täckas över med det stiliserade koppelkroksfästet (20) som viks till enligt den vänstra bilden ovan.
Prova buffertarna (51) i hålen. Hålen kan eventuellt behöva öppnas upp, beroende på etsningen.

Trä in buffertplankorna i monteringshålen på underredets front och akter
Det främre ”paketet fästs både i frontens kortsida och på insidan vid ”stödfötterna” upp mot
gångbordsplåten
Den bakre buffertplankan saknar dessa stödfötter och fästs alltså endast vid akterns kortsida.
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Montera räcken nu eller senare, det är frågan….
Egentligen borde detta vara det bästa tillfället att montera räcken, innan modellen målas.
Då kan man löda fast och förstärka känsliga delar med lite extra lödtenn.
Men räckena kan då vara i vägen vid maskering, målning och dekalsättning eller ta skada vid monteringen av
plogpaketen.
Om man väntar med monteringen tills efter målning och plogmontage klarar man dessa bitar.
Men efter målning är det inte så lämpligt att löda för att fästa räckena utan då återstår bara limning.
Detta betyder att räckena inte kommer att sitta lika stadigt.
Jag har själv väntat med att limma dit räcken efter målning, men är lite tveksam om det är den bästa varianten….
Jag rekommenderar nog att löda dit räckena nu…
Beskrivning av hur och var räckena monteras finns längre fram, välj själv när du vill göra detta.

Målning, men det får vänta ett tag till
Nu är överdelen i stort sett färdig och klar att målas.
Men innan dess skall plogpaketen sättas samman.

Bygge – moment 2 – Plogar
Loket är utrustat med ett antal plogpaket.
Dessa viks till och limmas ihop nu, men monteras inte på loket förrän efter målningen.

Om loket skall byggas för vintertjänstgöring skall frontplogen monteras.
Den består av ploghållare (28-31), plogblad (32) och ett plogfäste (16-17)
• Börja med att sätta samman plogfästet
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De båda plogbladen skall kupas rätt kraftigt, titta gärna på foton för att få tips om rätt form

•
•
•
•

Lägg plogbladen på ett jämnt och lite mjukt underlag, t.ex. en tunn filt, restbit av en kapaskiva,
ett 1 mm golvunderlägg etc
Rulla med ett 3-4 mm tjockt rör eller skaft från t.ex en fin fil
Eller använd en formtång (se verktygstipsen) för att försiktigt forma kupningen
Prova de båda bladen mot varandra och justera tills de passar.Använd ett kletigare lim för att fästa bladen
mot fästet. (Typ Loctite Extreme Repair)

•
•

Sätt samman plogfästet ungefär som med buffertbalkarna tidigare
Montera ploghållaren mot plogfästet, men vänta med att montera paketet på loket tills efter målningen

•

•
•
•
•
•
•
•

De två smala 1mm mässingsrören (56) ingår i sidoplogsfästet.
Rören skall ha en längd av mellan 5 och 6 mm, justera vid behov
Fila bort eventuellt ”kapskägg” på rörets insida med en fin brotsch
Prova så att plogreglaget (33) senare kan passas in i hålet.
Fäst mässingsrören i hållarna på kåpans sidor, röret skall sluta c:a en mm nedanför gångbordet.
Plogbladen skall bara vara lätt kupade,
Montera samman de båda sidoplogspaketen
Var noga med att detaljerna vänds som på bilden
VÄNTA med att montera paketen.
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På undersidan finns tre plogpaket, en skrapa i fronten (27-28), två stycken mellanplogar (25) och en bakre plog (24)
• Mellanplogarnas plogblad kupas
• Därefter viks hållarna så att de efter målning kan fästas mot underredets insida som på bilderna
• Prova att plogfästet(26) passar i urtaget i gångbordsplåten
• Frontskrapans plogblad(27) kupas lätt och de yttre flikarna vinklas lätt bakåt
• Plogbladet limmas mot plogfästet och läggs åt sidan tills det är dags för målning

Bakre plogar

Om de medföljande N-skale standardkopplen kommer att användas i aktern kan man inte montera den bakre plogen.
Om inte behöver koppel eller om man bockar till en egen koppelstång av metalltråd och fäster i koppelplattan eller
drivningen går det att montera de bakre plogarna.
Paketet består av två plogblad och ett plogfäste (båda med nummer 24)
• Vik fästet enligt bilden så att det passar att monteras mot underredets insida i aktern.
• Plogbladen skall kupas rätt kraftigt, prova tills de passar mot varandra
• Koppelfästet monteras sedan så långt bak som möjligt i aktern, se bilden nedan.
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Moment 3 – Målning
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 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.
Vagnskorg, tak och ploguppsättningar målas var för sig innan de monteras samman.

Grundmålning
Korg

Bör 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.
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.
Maskera gärna överdelarna med tejp, men man behöver inte vara så noggrann med
maskeringen denna omgång.
Fortsätt med kåpan, orange/gul i olika nyanser/blå beroende på färgschema
Sedan målas kåpans tak och det lösa hyttaket i grå nyans eller djupt blå (Strukton)
Maskera kåpa och underrede, noggrann maskering mot taket.
Takfärgen skall gå ner på sidorna ner till luckornas övre kant.
I lyktorna kan en liten dropp vitt/silver (och rött för den mittersta trippellyktan) läggas.
Sist målas plogarna grå eller röda beroende på förebild.

Klarlack

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
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Bygge – moment 4 – Sätt dekaler

Dekaler
På sista sidorna finns exempel på de olika valbara dekalsatserna som kan användas på kåpa och plogar.
Studera gärna bilder av olika lok för att se olika variationer som förekommit.
I exemplen är vita ytor ersatta med svart för att synas, då de syns rätt dåligt på det ljusa underlaget..
Fästfilmen för dekalerna täcker hela dekalpappret därför får man med vass skalpell skära ut dekalerna så nära
trycket som möjligt.
Där dekalytorna är vita 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.

Bygge – moment 5 – Montera räcken och tak
Loktypen har ett flertal olika typer av räcken varav några typer finns med i byggsatsen.
De tunna räckena är rätt känsliga och bör hanteras med försiktighet, även när modellen är klar.

•
•
•
•

Det främre sidoräckena (35) viks till enligt bild
Förstärk gärna vikningar med lite extra lödtenn.
Fäst räcket med den vikta fästplattan under gångbordet
Limma/löd även vid stegens anslutning till gångbordet

•
•

Gör på samma sätt med det bakre räcket
Se även bilden förts sidan för att se hur räckena placeras.

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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•
•

Montera hyttaket (18)
Montera de båda större trycktankarna (54) under gångborden på båda sidor.

En del lok har även ett långt räcke (36) längs långsidan bakom sidoplogen, sett sådant finns också med i satsen.
Detta räcke blir extra beröringskänsligt och det kanske är lika bra att inte montera detta om man kommer att lyfta
loket ofta vid körningar. Som vitrinmodell är det OK.
• De långa benen får vikas så att ett ”knä” bildas för att få plats bakom sidoplogen.
• Det finns små urtag i gångbordets kant där benen skall passas in.

Bygge – moment 6 – Montera hjulaxlar och koppel
Montera tillbaka hjulaxlarna (utgår om drivning monteras)
•

•

Kontrollera att hjulaxlarna snurrar lätt i fästena.
Droppa eventuellt en lite droppe olja i axelfästena.

Montera standardkoppel
Till byggsatsen finns medskickade standard N-skalekoppel som består av ett koppelfäste med höj/sänkbart
koppelhus med NEM-fäste och ett passande standard Fleischmannkoppel (9525)
Dessa ser tyvärr relativt klumpiga ut på modellen och man kan t.ex välja bort kopplet i fronten för utseendets skull.
Om drivning monteras i loket kanske inte det finns plats för ett standardkoppel i aktern heller.
Då kan man som alternativ försöka böja till en egen koppelstång av metalltråd, se längre ned.
• Koppelfästets ”fot” skall limmas på de plattor som sitter ihop med buffertbalkarna.

•
•
•

Om standardkopplen kommer att användas skall urtaget i buffertplankans nederkant lämnas öppet och den
rödmarkerade delen skäras bort.
Om man vill göra ett eget trådkoppel skall den rödmarkerade delen vara kvar.
Den kan fungera som ”mothåll” så att änden på ett löst trådkoppel inte trillar ur.
På bilden till höger är standardkopplen monterade i akter och front.
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•
•
•

•
•
•

Sätt i koppelkroken och prova in kopplet som på bilden ovan.
Koppelfästet kan skjutas upp och ned på fäststången
Fästet skall skjutas nära fästplattan, ungefär som på bilden nedan.
Underkanten på Rapidokopplet skall vara 3 mm över rälskant
När kopplet fått rätt höjd och går fritt från buffertplankan
limmas fästplattan mot underredet, förslagsvis med Extreme Repair eller CA-lim.
Den utstickande delen av fäststången kapas av för att inte ta i växlar och vägövergångar

Alternativa koppelvarianter

•

När jag dubbelkopplat två Tc-lok har jag tillverkat ett trådkoppel av tillböjd pianotråd
som sticks in i hålen på koppelfästets platta i aktern på de båda loken.
Måtten är bara riktvärden, det är inte så noga. Man får prova sig fram.

•

Det går också att böja till ett eget trådkoppel som på skissen till höger för att ansluta mot vagnar med
standardkoppel för att slippa det stora standardkopplet på loket. På bilden nedan syns ett liknande
koppel, men i det här fallet fastskruvat på ett hembyggt chassie till Tc-loket.
Det fungerar utmärkt att koppla mot vagnar med standardkoppel,
om än med lite mer handpåläggning vid tillkoppling.
Här finns alltså utrymme för egna innovationer ☺

•
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Bilagor
Exempel på målningar för de olika dekalsatserna

24

De fem dekalsatserna

** Vita fält och texter på dekalerna är här ersatta med svart färg för att synas.
Runt de vita fälten finns skärmarkeringar för att underlätta

