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VOSSLOH EURO 4000 I H0 FRÅN SUDEXPRESS
AV ANDERS LATTERMANN

CargoNet 312 002-7 på Bodø stasjon under provkörning (foto: E. Fossum, CargoNet).
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CargoNet 312 001 på Bolna stasjon (foto: E. Fossum, CargoNet).
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Vossloh Euro 4000 –
Europas kraftfullaste diesellok nu i modell

Anders Lattermann

Vosslohs Euro 4000-lok finns nu i 
modell från portugisiska modelltill-

verkaren Sudexpress, och vi har så klart 
tagit en titt!

I Sverige är Vossloh kanske inte så kän-
da, trots att de har 5000 anställda och 
verksamhet i 30 länder. 1998 införli-
vades tyska diesellokstillverkaren MaK 
(T21 med flera), som främst gör lok med 
dieselhydraulisk drivning. 2004 köpte 
Vossloh även en fabrik i Spanien av tåg-
tillverkaren Alstom, som gjorde lok med 
dieselelektrisk drivning.

Där hade de påbörjat ett projekt med 
att ta fram ett lok för linjetjänst hos alla 
nya operatörer som de såg växa fram. 
Loket skulle vara modernt och kunna 
trafikera över landsgränser men ändå 
vara pålitligt och inte kräva så mycket 
service. Vossloh slutförde projektet och 
det första loket visades upp på Inno-
trans-mässan i Berlin 2006.

Förebilden

För att få just ett pålitligt drivsystem 
används Caterpillars Electro Motive Die-
sel (EMD) system. En stor dieselmotor 
driver en generator som i sin tur föder 
ström till elmotorer vid hjulaxlarna. Det 
är samma system som sitter i T44, TMZ 
med flera svenska lok. Motorn är en tur-
boladdad V16 som levererar 4250 häst-
krafter. Det gör loket till Europas kraft-
fullaste diesel, mer än dubbelt så stark 
som en T44 till exempel. 

Loket kan utrustas för olika länders 
signalsystem, inklusive ETCS. Namnet 
kommer från att det ska kunna trafikera 
hela Europa samt antalet hästkrafter.

Hytterna på loket är moderna med bra 
krocksäkerhet, luftkonditionering, mitt-
monterad stol och är välisolerade från 
såväl väder som motorljud.

Vikten är 123 ton, vilket också gör det 
till ett av de tyngre loken, men med sex 
axlar blir axeltrycket ändå inte högre än 
20,5 ton per axel. Längden är 23,02 m 
och tankarna rymmer fantastiska 7000 li-
ter diesel – den vanligaste storleken i en 
villatank brukar vara runt 3000 liter. 
Enligt Vossloh ska loket kunna komma 
2000 kilometer på en tank.

Maxfarten är 120 km/h. Startdragkraf-
ten är god, 400 kN (Rc-lok har som jäm-
förelse 235–290 kN), och räcker inte det 
kan två lok multipelkopplas. Multipel-
systemet fungerar även ihop med andra 
EMD-lok och det finns bilder på nätet 
av Euro 4000 tillsammans med både 
TMZ och T66. Det finns även en ver-
sion av Euro 4000 som är gjord för per-
sontåg. Dragkraften är då 325 kN men 
största hastighet är istället 160 km/h.

Första gången ett Euro 4000-lok var i 
Sverige var 2008 när Tågab tog hit ett för 
vintertester och för certifiering i Sverige 
och Norge. 2009 kom två lok till Sverige 
som ägs av Railcare. I Sverige fick loken 
beteckningen T68.

2010 kom sex lok med båt till Sve-
rige för vidare transport till Norge. De 

leasas av CargoNet och bär deras mål-
ning, med beteckningen CD312 hos 
dem. De två Railcare-loken hyrdes 2012 
ut till CargoNet och blev märkta med  
deras logotyp. Därmed är alla åtta nord-
iska Euro 4000-lok hos CargoNet, alla i 
godstågsversionen som gör 120 km/h.

CargoNet använder sina Euro 4000-
lok på norska Nordlandsbanen och Rau-
mabanen med kombivagnar (containrar 
och lastbilssläp, oftast sexaxliga kombi-
vagnar och tvåaxliga containervagnar). 
Vidare används loken i ”OLT-toget” 
med flygbensin på sträckan Sjursøya–
Gardermoens flygplats.

CargoNet säger sig vara nöjda med 
loken som är driftsäkra. För närvarande 
har de inga planer på att skaffa fler utan 
de åtta de nu har räcker. 

Vosslohloket Euro 4000 heter hos CargoNet CD312, och är Europas kraftful-
laste diesellok. Norska CargoNet transporterar främst gods, bland annat en 
halv miljon containrar om året,och då behövs
förstås ordentligt med dragkraft.
(foto: CargoNet).

Synare

Modellen från portugisiska Sudexpress är som synes mycket lik originalet och 
har en väldigt fin detaljeringsnivå.

En extra bilaga om modellen finns på:

www.mj-magasinet.se
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Euro 4000-loken har inga regelbund-
na uppdrag i Sverige men syns här då 
och då. Bland annat fångades ett lok på 
bild vid Kuröd utanför Uddevalla i ok-
tober 2012, när det hämtade timmer på 
tvåaxliga vagnar. 

Modellen

Portugisiska modelltågstillverkaren Sud-
express har nyligen kommit ut med 
en modell av Euro 4000. I CargoNets 
målning finns den med individnumren 
312 002 samt 312 005.

Jag har testat ljudversionen som har 
DCC-dekoder med ljud från det riktiga 
loket. Kartongen som modellen kom-
mer i är bra, lätt att lägga i och ta upp ur 
och den ligger stadigt. Den som tar med 
loket till andra banor kan använda kar-
tongen som transportskydd. Det med-
följer en bra sprängskiss så man ser hur 
loket är hopsatt och vilka de ingående 
delarna är.

Den som vill ha backspeglarna per-
manent monterade måste modifiera kar-
tongen lite. Loket ligger på sidan och 
man behöver åtminstone göra ett hål 
där backspeglarna kan sticka ner i frigo-
liten neråt, samt motsvarande hål i det 
inre lockets plast, kanske också lägga en 
distans mot locket.

En sak som slog mig direkt när jag 
packade upp loket är hur tungt det är, 
625 gram enligt min våg. Loket har slir-
skydd på de yttersta hjulaxlarna i var 
ände (alltså på fyra hjul) och det driver 

på alla sex axlar. Det finns alltså gott om 
dragkraft och även bra strömupptag-
ning, då åtta hjul tar upp ström.

I asken finns även två utbytesaxlar 
med stålhjul. Armando Loboto på Su-
dexpress förklarade via mail att detta är 
för att man ska kunna få ett mer realis-
tiskt utseende än det blir med slirskydd.

Sudexpress har ambitionen att göra så 
snygga modeller som möjligt och detta 
är onekligen en snygg modell! Av denna 
anledning har också hjulen 0,8 mm fläns. 
Det är inom NEM-standarden men min-
dre än många andra lok brukar ha. Hur 
väl modellerna uppför sig på banor med 
guppig räls återstår att se; på jämn räls 
gick det fint även i de skarpaste kurvorna 
(Roco R2 med 358 mm radie).

Det är dock lite synd att de yttersta 
axlarna inte har strömupptagning, för 
den som vill få tolv hjul med strömupp-
tagning. Men åtta hjul är inte dåligt alls. 
För den händige är det förstås inte svårt 
att löda på en extra fosforbronstråd el-
ler ett bleck. Loket är dessutom långt så 
att det även i växelgator alltid lär ha ena 
boggin på räls där det finns ström.

Boggierna är konstruerade på ett lite 
annorlunda sätt. Själva plastramen med 
alla detaljer är en egen lös enhet och 
metallenheten där hjulaxlarna och kugg-
hjulen sitter är en annan. Därigenom 
kan metallenheten få större svängrum 
även i längsled samt vicka upp och ner, 
jämfört med plastramen som nästan en-
bart svänger i sidled.

Modellen är endast testad en kortare 
tid. Slutsatsen är dock att den går myck-

et fint utan någon som helst inkörning. 
Det ska bli intressant att se hur den här 
boggikonstruktionen uppför sig under 
längre tid i mer intensiv trafik.

Man måste välja om man vill ha plog 
utan koppel eller koppel utan plog i 
var ände. Vissa andra modelltillverkare 
har löst problemet genom att skicka 
med halva plogar och liknande, så det 
åtminstone finns tillstymmelse till plog 
även när en koppelficka är monterad.

Den som inte vill försöka göra om ori-
ginalplogen, kan nog hitta en lämplig 
reservdelsplog från Roco, Märklin, Trix 
med flera. De brukar ha bra reservdels-
hållning och stort utbud av olika vari-
anter. Plogens utseende på Euro 4000 är 
ganska standard, så man bör kunna hitta 
en som är tillräckligt lik.

Ljuset i strålkastarna är skapligt varmt 
även om det har lite blåstick. Jag har fix-
at sådant förr med varmtonade färgfilter 
(Tamiya semitransparent orange X-26 
sprutad på genomskinlig kopiatorplast-
film) som läggs mellan dioder och ljus-
ledare, och det verkar gå att göra så här 
med. Även förarhytten har belysning, 
det är lite ovanligt och en fin detalj!

Förarhytten är rymlig och fint detal-
jerad, frontrutan är stor och har mycket 
bra genomskinlighet. Med belysningen 
tänd inne i hytten syns det dock tydligt 
att det inte finns någon förargubbe där, 
så en sådan kan vara en idé att montera.

Ljudet låter i klass med andra model-
lok men är lite basfattigt mot vad man 
egentligen skulle vilja ha på en sådan här 
modell – Europas kraftfullaste diesellok 
borde väl mullra en del! Det finns gan-
ska gott om plats under kåpan och det är 
inte omöjligt att utnyttja det för åtgärder 
såsom större högtalare eller små mikro-

Det är en rejäl pjäs, loket väger 
625 g och är 265 mm mellan buffer-
tarna! Gallren är fint gjorda med full 
genomsikt. Lite synd att de färgade 
kablarna syns genom fläktgallren 
men det är lätt ordnat med lite färg.
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motorer som snurrar fläktarna – eller 
varför inte ett rökaggregat?

Drivningen är konstruerad som på de 
flesta boggiloksmodeller, en mittmon-
terad motor som driver via kardaner. 
Modellens motor surrar tyvärr en del, 
inte värre än på många andra modellok, 
men det förstör lite av upplevelsen med 
ljud. Möjligt är att motorn tystnar när 
den blir mer inkörd. Det är i alla fall en 
bra motor som ger väldigt fina krypkör-
ningsegenskaper, så den som vill rangera 
mycket kan göra det. 

Utseendemässigt är detta en otroligt 
fint gjord modell. Det är många etsade 
detaljer, med genombrutna fläkt- och 
ventilgaller med mera. Ledstängerna är 
separata och inte ingjutna som på vissa, 
billigare modeller. 

På det stora hela är allt riktigt snyggt 
detaljerat, bland det bästa jag sett fak-
tiskt på lok i den här stilen och prisklas-
sen. Lackjobbet är mycket fint med fin-
korning färg och trycket är skarpt och 
täcker bra. Även underredet är fint de-
taljerat, så när Sudexpress säger att de 
lägger stor vikt vid att det ska se bra ut 
så levererar de onekligen!

Den som läst mina olika förbättrings-
artiklar för andra modeller känner igen 
flera punkter jag tagit upp här. Så, även 
om detta lok har vissa egenheter, är det 
inget att varken oroa sig för eller som 

Det här är alla 
delar man får 
med: slangar, 
plog, koppel 
och koppelficka, 
backspeglar, 
vindrutetorkare 
samt de två ex-
tra hjulaxlarna.

Här syns boggi-
konstruktionen: 
plastramen 
svänger endast 
i sidled medan 
metallenheten 
som axlarna 
sitter i även kan 
vicka i höjdled.

Under kåpan är det gott om plats 
för kraftigare högtalare, mikromo-
torer för att få fläktarna att snurra 
eller ett rökaggregat.

Trots längden på loket var det inga 
problem att köra i Roco R2-kurvor 
(358 mm). Här syns också lysets 
funktioner: röd slutsignal och vitt 
ljus framåt samt även hyttbelysning. 
Man ser tydligt djupet i förarhytten 
och genomskinligheten i frontrutan.

drar ner betyget. Jag lägger ribban högt 
för mina modeller, både utseendemäs-
sigt och körmässigt, eftersom mina lok 
brukar gå i trafik inför åskådare. 

Normalrallaren som vill ha ett lok att 
ställa på spåret och köra med kan utan 
problem göra det med Sudexpress mo-
dell och bli nöjd med hur fint det ser ut 
och hur bra det går. Inga av de saker jag 
tagit upp här påverkar driftsäkerheten i 
normalfallen.

Jag blev såpass glad över den här mo-
dellen att jag även beställde den andra 
individen – och att man köper en till li-
kadan modell är väl egentligen det bästa 
betyget den kan få! D

Mer följer >>>
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De olika versionerna:
Lok 312 002
SUC31200212DC (tvåräls)
SUC31200212AC (treräls)
SUC31200212DCDY (tvåräls med ljud)

Lok 312 002
SUC31200512DC (tvåräls)
SUC31200512AC (treräls)
SUC31200512DCDY (tvåräls med ljud)

Sudexpress erbjuder även Euro 4000-loket 
i andra operatörers målning. För oss i Skan-
dinavien är det intressant att de ska komma  
med Railcare-versionen under 2013.

Pris för versionerna utan dekoder (två- och 
treräls): 2595 kronor. Priset för versionen 
med ljuddekoder är i skrivande stund inte 
publicerat hos svenska handlare.

Dekodern sitter i en 21-polig kontakt. ESU 
har dekodrar med rätt ljud med olika artikel-
nummer beroende på utförande – se nedan. 
Priset för en sådan med högtalare ligger på 
omkring 1100 kronor. Ljudet finns för ned-
laddning på ESU:s hemsida: www.esu.eu

Tack till:
Ivar Wist Bjarne, Liv Kristiansen och Erlend 

Rehn på CargoNet
Armando Loboto på Sudexpress
Måns Johannesson via Postvagnen.com

Sudexpress: www.sudexpressmodels.com
Loket hos Vossloh: www.vossloh-espana.

com/en/products/diesel-electric_loco-
motives/euro4000/euro4000.html

CargoNet: www.cargonet.no

ESU ljuddekodrar för Euro 4000, utförande och artikelnummer:
LokSound V4.0 LokSound micro V4.0   LokSound V4.0 M4 LokSound XL V4.0
56437  56837    66437  56537

Sprängskissen visar hur loket
ser ut inuti och hur allt är uppbyggt.

Målning och märkning är bra gjort och modellen har fina detaljer.


