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EG-loken
Anders Lattermann

personvagnar. Till exempel kom lyxtåget 
Venice–Simplon Orient Express på kväl-
len den 10 april 2013 för första gången 
till Sverige med hjälp av ett EG-lok.

EG-loken går att multipelköra med 
en standard som heter ZDS och de har 
utrustning för tre olika signalsystem: 
svensk ATC, dansk ATC samt tysk In-
dusi. De klarar också av både det danska 
strömsystemet på 25 kV / 50 Hz och 
15 kV / 16,7 Hz som används i Sverige 
och Tyskland.

De danska EG-loken tillhör sedan 
flera år DB Schenker Rail Scandinavia, 
som ägs till 51 % av DB Schenker och 
till 49  % av svenska Green Cargo.

Från början var loken målade i en 
mörkblå färg med vågor på sidorna och 
texten DSB Gods. Texten försvann först 
och loken hade bara den fina målningen 
kvar under resterande tid i mörkblå kos-
tym. Sedan några år har de blivit ommå-
lade till den tyska standardröda lokfär-
gen och de har fått DB-logga på sidan.

Där man kan se att det inte är ett van-
ligt DB-lok är på det stora grå fältet på 
hyttsidan, som har både DB Schenker- 
och Green Cargo-logotyp, samt texten 
på loksidan: ”DB Schenker Rail Scandi-
navia A/S a joint venture of DB Schen-
ker Rail Deutschland AG and Green 
Cargo AB”.

Den som vill veta hela bakgrunden 
om EG-loken rekommenderas att läsa 
MJ-magasinet 2/2009 och 3/2010 där 
den finns publicerad. D

EG-loken ingår i Siemens serie Euro-
sprinter som har sina rötter så långt 

tillbaka som tidigt 1990-tal. Lok i den 
serien har därefter kommit i ett flertal 
olika utföranden. Danska DSB Gods 
(Danske StatsBaner) beställde 13 lok 
baserade på den andra generationen 
av Eurosprinter, de är därför tämligen 
lika det tyska BR152 rent tekniskt. 

EG-loken levererades mellan år 1999 
och 2000. Loken skulle klara av att dra 
2000 ton tunga godståg mellan Sverige 
och Danmark via Öresundsförbindelsen 
och mellan Danmark och Tyskland över 
Stora Bältförbindelsen (bro/tunnel). 
Kravet är att man ska kunna klara stig-
ningarna med halva drivningen, alltså 
med en boggi utslagen. Detta gjorde att 
man var tvungen att göra loket sexaxligt 
(BR152 är fyraxligt).

EG-loket passerar Taulov i Danmark med en vanlig last av huvvagnar – kanske 
ska det hela vägen till Sverige? Man ser tydligt att taket är svart från damm 
från kolskenorna på strömavtagarna, trots att loket i övrigt är skapligt rent. 
Foto: Claus Klausen.

Toppfarten ligger på 140 km/h, vilket är 
vanlig för godstågslok. Startdragkraften 
ligger på 400 kN mot normala 300 kN 
för ett fyraxligt lok i Eurosprinterserien. 
De 132 ton tunga loken har en effekt 
på 6500 kW.  Jämfört med ett svenskt 
Rc-lok lok har EG-loken nästan dubbelt 
så mycket effekt, då Rc har 3600 kW. 
Ett Rc har mellan 235 och 314 kN start-
dragkraft (beror på modell). Effekten på 
loket går åt att dels övervinna vagnarnas 
rullmotstånd men med ökat fart måste 
man ju också övervinna luftmotståndet 
som också bara blir större och större. 
Den större effekten gör således att man 
kan behålla den höga dragkraften även i 
högre hastigheter.

EG-loket har tågvärmekablar för att 
kunna värma upp personvagnar, även 
om det normalt drar godsvagnar. Vid 
olika tillfällen har EG-lok dock dragit 
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Inte så gammal dansk
Uppgradering av Heljans EG-lok Anders Lattermann

Heljan har flera varianter på sin mo-
dell av EG-loket. De är snygga och 

har vettig grundkonstruktion men inne-
håller en del missar och kvaliteten på 
en del detaljer är lite sådär. Men det är 
något som går att fixa med lite trevligt 
pyssel. Häng med så visar vi hur!

EG-loken har sedan millennieskiftet 
rullat över Öresundsbron till och från 
Sverige med tunga godståg. Loken ingår 
i Siemens Eurosprinter-familj som vi 
skrev om i MJ-magasinet nummer 2.

I den här artikeln ska jag visa vad jag 
ändrade på mitt tvårälslok samt även ge 
tips på superdetaljering. Allt går att göra 
med tämligen enkla verktyg, så du kan ta 
med dig grejorna till sommarstugan och 
göra uppgraderingen.

Jag hittade en jättebra artikel på nätet 
som Eisenbahn Kurier gett ut (se länk 

nedan) som jag tog en del tips ifrån. Li-
kaså hittade jag en del tips på tyska fo-
rum och slutligen gjorde jag en del saker 
utifrån vad jag kunde se på de bilder jag 
hittade på nätet och de problem jag själv 
hittade på mitt lok.

Artikeln avslutas med åtgärder från Ei-
senbahn Kurier som jag av olika anled-
ningar hoppade över vid min uppgrade-
ring. Vissa saker tyckte jag var onödiga, 
andra passar inte det utförande jag vill 
ha på loket.

Efter artikeln finns också informa-
tionsrutor som innehåller tips för ljud 
i Heljans EG-lok, hjulbyte på modellen 
samt vidare läsning.

De flesta av dessa tips borde fungera 
precis lika bra på trerälsloken. Jag har 
dock inte sett ett sådant på nära håll, så 
du får själv kolla på de eventuella skill-
nader som kan finnas.

 

Underredet

En del smådelar ramlade av redan i buti-
ken när jag lyfte upp loket ur kartongen. 
Jag kunde se att vissa limmats dit och 
troligen varit avbrutna tidigare. Anting-
en har man ”nödlimmat” dem redan på 
fabriken i Kina eller så har Heljan gjort 
denna ”limningsservice” i Danmark 
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innan det hamnade i butiken. Jag gick 
igenom flera lok innan köpet och det 
var likadant i alla kartonger de hade. 

Jag insåg att de här delarna skulle spri-
da sig överallt längs banan om jag inte 
gjorde något åt saken.

Kanske inte den rakaste monteringen. 
Dessutom är ena plaststiftet avbrutet.

Först målade jag alla smådelar med 
Humbrol nr 98 som passade skapligt. 
Detta var för att få bort den plastiga 
känsla de hade. Jag har lärt mig att färg 
är bättre än matt klarlack. Det har att 
göra med att plast förutom den blanka 
ytan också är lite lätt genomskinlig. Att 
bara mattlacka ser visserligen bättre ut 
men inte lika bra som att måla.

Även boggierna och andra underredes 
delar målades. Den halvt genomskinliga 
plasten vinner mycket på det, helt plöts-
ligt börjar det se rätt bra ut. Kanske är 
färgen lite ljus men jag ska tona ner den 
med färgpulver och ge loket en lätt ner-
smutsning. Då är det bättre att ha för 
ljust än för mörkt att utgå ifrån.

Fotstegen vid bufferterna var vid leve-
ransen silverfärgade på de riktiga loken 

och inte grå som Heljan gjort dem, så 
jag målade dem med silverfärg. Jag ska 
senare smutsa ner dem lite; jag vill att 
mitt lok ska se tämligen nytt ut men inte 
helt okört så en lätt nersmutsning kom-
mer att bli lagom.

Dags att montera fotsteget så att det 
kommer att sitta lite bättre. Jag tog en 
borr och borrade hål i det avbrutna fot-
steget och resterna av det som satt i un-
derredet. Sedan stoppade jag ner en 0,5 
mm nysilvertråd och satte dit en liten 
droppe snabblim som jag lyfte dit på en 
0,3 mm mässingstråd (droppa från flas-
kan på tråden och gör detta över ett pap-
per så att eventuellt spill inte hamnar på 
fel ställe!). Jag borrade in tråd även i de 
fotsteg som inte redan var avbrutna. När 
limmet stelnat så klippte jag av den ut-
stickande tråden med en tång.

Den här delen har Heljan hoppat över, 
de sitter under bufferterna, och är i verk-
ligheten kontaktdon för tågvärmekablar. 

Det syns tydligt på bilder att de ska 
sitta där. När jag mailade Siemens be-
rättade de att EG-loken har utrustning 
för tågvärme men att den är avaktiverad. 
Kanske är det därför Heljan inte tog med 
dem? Fast att hoppa över en del är ju ett 
märkligt sätt att avaktivera något...

Hur som helst, jag hittade tämligen lika 
delar på Rocos Rc-lok. En extra godispåse 
till ett sådant befriades från dem (artikel-
nummer 107166). Jag målade dem grå 
som de andra underredesdelarna.

Sedan limmade jag dem mot buffert-
balken och fotsteget, på så sätt blev det 
en extra förstärkning. Om det inte hade 
varit just för att de hjälper till och stad-
gar upp de dåligt gjorda fotstegen hade 
jag nog inte brytt mig om att montera 
dem. Där limmet gjorde att det blev 
blankt lade jag på lite färg efteråt.

Jag ville inte måla lådorna mellan bog-
gierna eftersom de har text tryckt på sig, 
så jag mattlackade dem istället. På bil-
den har den inte torkat riktigt.

De avbrutna stiften ersatte jag med 
mässingstråd som jag borrade in.

En sak som Heljan hoppat över helt är 
fotstegen som sitter vid boggierna. Som 
tur är så har Beckert Modellbau (www.
beckert-modellbau.de) i Tyskland et-
sat sådana. De har artikelnummer HO-
2030. Jag beställde hem en sats. Man 
måste vika ihop dem och sedan limma 
eller hellre löda ihop dem. De kan mon-
teras antingen på boggien eller, som det 
ska vara, i korgen men då blir det min-
dre rörelse för boggin. Det vill säga, lo-
ket kommer då inte att klara små kurvra-
dier. På SMJ där mitt lok ska köras har 
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vi rätt stora radier men jag ville inte att 
boggien skulle kunna slå i vid en urspår-
ning och bryta loss fotsteget, så jag satte 
mina fotsteg på boggin trots allt.

Den som hellre vill ha fotsteg i plast, 
kan säkert hitta sådana från andra lik-
nande lok, till exempel BR189 eller 
BR152. En titt på bilder och på tillver-
karnas sprängskisser, som ofta numera 
finns på deras hemsidor, kan ge napp 
om det finns en lämplig reservdel att an-
vända.

För att fotstegen skulle sitta bra så bor-
rade jag ett hål i boggien. Här syns hålet 
tydligt.

Jag borrade också en 0,5 mm nysilver-
tråd genom fotsteget som går ner i hålet 
i boggien. Tråden syns på bilden som en 
liten prick; den lödde jag fast i fotste-
get.

Jag monterade bort den främre NEM-
fickan helt eftersom jag tänkt montera 
den ena fullständiga plogen fram som 
Heljan skickat med som tillbehör. Plo-
garna som sitter på är skurna så att kop-
pelfickorna ska få plats.

Här syns också bromsslangarna som 
jag monterat. De följer med som lösa 
delar i godispåsen. Hålen var jag tvung-
en att borra upp för att få in dem. Lite 
snabblim ditsatt med en 0,3 mm mäss-
singstråd ser till att de sitter kvar. 

Jag valde en dragkrok från HNJ Verk-
stad istället för den som Heljan skickat 
med, då den har kedjelänkar ingjutna 
som måste tas bort om man ska kunna 
ha ett NEM-koppel på loket. Fram hade 
jag kunnat sätta Heljans krok men jag 
tyckte det var bättre så här; om jag vill 
montera NEM-fickan i framtiden även 
fram på mitt lok så behöver jag inte byta 
den fastlimmade kroken.

Här är den hela plogen jämfört med 
den som har uttag för NEM-fickan. Ty-
värr räcker inte uttaget för Fleischmann 
Profi-koppel som jag använder utan 
man måste fila bort mer material samt 
även fila bort spetsen på plogen. 

NEM-fickan sitter lite för högt, vilket 
syns på att NEM-fickemallen från Symo-
ba lutar bakåt när man sticker in den i 
NEM-fickan på loket.

Jag filade bort en del av undersidan på 
kopplet så att det kommer längre ner i 
NEM-fickan. För att kompensera lim-
made jag lite plasticard på ovansidan, 
annars glappar kopplet i fickan.

Nu stämmer kopplet skapligt mot en 
Roco-vagn.

Kåpan

Inredningen i förarhytterna är tyvärr fel-
gjorda. Heljan har gjort loken vänster-
styrda, men de ska vara högerstyrda. På 
bilden syns Heljans felaktiga till höger 
och min ena ombyggda förarinredning 
till vänster.

Jag skar bort den felaktiga delen och 
byggde på med ny plast från diverse 
plasticard. Jag förstärkte och spacklade 
en del småhål med snabblim och bak-
pulver (en mycket bra metod). Sedan sli-
pade jag det hela skapligt plant med en 
stor nagelfil från H&M.

Själva panelen gjorde jag med hjälp 
av en fyrkantig plaststång som jag fila-
de trekantig. Spänn fast den med några 
tvingar så går det fint att fila sedan.

Därefter skar jag den trekantsfilade 
stången till lämpliga bitar och limma-
de på som en ny panel Den som är be-
kväm tittar istället på till exempel Rocos 
BR189 och beställer förarpanelerna däri-
från och fäller in dem. Det blir säkert 
också en del jobb men bör vara enklare 
än min metod.

Förarhytterna behövde målas efter 
omplastningen. Jag valde en ljusgrå färg 
eftersom jag hittade en bild på nätet och 
där ser förarbordet ljusgrått ut. Eisen-
bahn Kuriers artikel säger att det ska vara 
blågrått. Vilket som är mest rätt vet jag 
inte, men jag gick på den bild jag hade. 
Återstår att limma fast en farbror förare 
sedan är förarhytterna klara.
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Jag hittade en lämplig förare från 
Günther. Jag har ingen aning om färger-
na och stilen på kläderna stämmer med 
hur förarna på EG-loket brukar klä sig så 
han fick se ut som han gjorde i original.

Jag fick stuka om högerarmen lite, den 
tog i väggen nämligen. När jag bände 
den så sprack plasten men lite snabblim 
i sprickan och blå färg ovanpå löste det. 
Man kan även prova att värma plasten 
lite men det är en metod som är lite 
svårkontrollerad och färgen kan ta skada 
av det med, så jag tycker bänd-bryt-och-
limma-metoden funkar lika bra.

Heljans takledning är gjuten i en röd 
halvgenomskinlig plast och ser inte bra 
ut. Jag tittade på alla bilder jag kunde 
hitta på nätet och kom fram till att det 
inte gick att se något rött alls på dem. 
Troligen är ledningen röd vid leverans, 
det verkar vanligt. På bilderna såg tak-
ledningen mest svart ut så jag målade 
min så. Den blir säkert svart rätt fort av 
dammet från strömavtagarnas kolskenor 
hur som helst. På en del bilder gick det 
att se lite silver här och där, så jag må-
lade det där det verkade passa bäst och 
efter det jag kunde se på bilderna.

Att ta bort takledningen kändes inte 
som att det var görligt utan att ha sönder 
den, då den satt väldigt hårt. Jag målade 
den därför på plats. Med ett bra försto-
ringsglas, en fin pensel, lagom rinnig 
färg, en stadig hand och gott om tid så 
gick det utan att kladda på kåpan.

Den darrhänte kan prova med att läg-
ga papper under och klippa slitsar i och 
skjuta in på lämpliga ställen. Måla inte 
flödigt bara för att du har papper under 
– det finns nämligen en risk att färg, om 

det kommer i större mängder, smiter ge-
nom slitsarna på papperet.

Det är möjligt att en mörk brun eller 
en riktigt mörk grå färg kan se ännu bätt-
re ut än becksvart som jag valde.

Fotstegen i kåpan under dörrarna må-
lade jag silver som de ska vara. Även 
denna målningsmanöver är rätt trickig 
men går att göra med samma pappers-
metod som för takledningen.

Handräckena fram ska inte vara silver-
färgade utan ha samma färg som korgen. 
Mina handräcken var limmade med 
snabblim från baksidan och satt så hårt 
att jag bedömde att de inte gick att få 
loss utan risk för skada så de fick vara 
silver. Möjligt att jag målar dem senare, 
den dag jag hittar rätt färger. I så fall 
kommer jag att måla dem med inskjutet 
papper under som skydd. 

På den här bilden syns också hur plo-
gen och kopplet blev tillsist, nu finns 
det tillräckligt med plats för att kopplet 
ska kunna röra sig utan att slå i spetsen 
på plogen (det syns på bilden att den är 
avslipad om du tittar noga).

Jag målade också de två behållarna 
som sitter i ramen silver. 

Jag lade lite smuts med färgpulver på tak-
ventilen. För att det skulle sitta bra pens-
lade jag först lite mattlack på ventilen. 

På bilden ovan syns också hur jag må-
lade takledningen. En sak som förefaller 
vara fel på Heljans modell är att delar 
av takkomponenterna och ledningen är 
vända åt fel håll. Jag har inte hittat nå-
gon riktigt bra takbild, så jag har fått dra 
slutsatsen från de bilder jag har sett från 
sidan, men det verkar som om hela tak-
ledningen med alla komponenter skulle 
behöva vändas 180 grader. Men det felet 
får man helt enkelt leva med.

På SMJ kör vi med strömavtagarna 
nerfällda eller låsta en bit upp så att de 
inte slår i. Jag brukar ha mina nerfällda 
då det är enklast att transportera loken så 
mot att ha dem halvt uppfällda. Heljans 
strömavtagare ville inte stanna i nerfällt 
läge, de poppade gärna upp och det kan 
bli dumt när loket kör nere i tågmagasi-
net till exempel. Jag skruvade loss dem 
och borrade in en 0,5 mm nysilvertråd 
och bockade som en extra hållare så var 
det problemet löst

Så här blev fronten till sist med den 
hela plogen monterad och alla detaljer 
ditsatta. Farbror förare syns genom ru-
torna. På mitt lok har jag upptäckt att 
lamporna är felkopplade: de vita strål-
kastarna är de inre lamporna och de 
yttre är de röda, det ska vara tvärtom. 
Det borde inte vara så svårt att fixa. Jag 
upptäckte felet först när jag väl fått ihop 
loket, så det återstår att åtgärda.
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Saker man kan göra som
jag hoppade över

Strålkastarna • Eisenbahn Kurier före-
slår att man ska måla silver bakom ly-
serna. Jag tycker dock inte att detta trick 
verkar ge så mycket mer korrekt utseen-
de, så jag hoppade över detta. Möjligen 
kan det vara bra att göra för att lamp-
glasen inte ska ramla bort. Ett av mina 
glas trillade nämligen loss när jag höll 
på med kåpan, och det var ren tur att jag 
märkte det och hittade glaset på golvet!

Färgen, eller kanske hellre lite genom-
skinlig lack alternativt mycket utspätt 
vitt snickarlim (blir genomskinligt när 
det torkar), bör kunna funka som lim 
om man penslar det från baksidan och 
låter det gå in i springan mellan plasten 
och glaset. Jag nöjde mig med att trycka 
fast glasen med en tandpetare med lite 
saliv på för att inte repa dem, och de ver-
kar sitta tillräckligt bra nu. 

Solskydd • Artikeln i Eisenbahn Kurier 
föreslår även att man ska tillverka sig de 
rullgardiner som sitter bakom rutorna 
som förarna använder vid lågt stående 

sol. Och visst blir det snyggt med sådana 
– men inget annat av mina liknande lok 
har det och jag hade ingen lust att göra 
sådana rullgardiner till dem alla.

Här tipsar jag däremot landets etsare 
att man skulle kunna göra dessa som en 
liten etsplåt och sälja. De bör rimligen 
passa till alla lok med denna typ av fö-
rarhytt så marknaden är stor! Helst skul-
le de göras i lite olika utföranden med 
olika mycket nerdragna gardiner så att 
man får variation.

Måla detaljer • Om man vill ha ett ut-
förande som föreställer ett helt nyleve-
rerat lok, så bör man måla antennerna 
med flera delar på boggierna silver samt 
en del kablar på boggierna gula. Mitt lok 
ska föreställa tämligen nylevererat men 
något kört.

Det första som blir skitigt är underre-
det så jag hoppade över att måla dessa 
delar, då de ändå blir nerskitade av den 
”vädring” jag gjorde på underredet med 
torrpulverfärg.

Utelämnade detaljer • Det går en kabel 
från ena boggisidan upp till korgen på 
varje sida av loket. Den har Heljan hop-

pat över, likaså det triangulära fäste som 
sitter i korgen dit kabeln går. Jag ville 
inte ha en slängande kabel på mitt lok 
mellan boggin och korgen; det kan stäl-
la till problem vid körningen så därför 
valde jag bort den saken. Den lilla tri-
angeln dit kabeln går som sitter i korgen 
hoppade jag också över, då den sitter så 
att den kan störa boggirörelsen. Troligt-
vis är det därför Heljan inte tagit med 
denna detalj.

...och lite till

Jag bytte även hjul på mitt lok och mon-
terade in ljud. Det kan du läsa om i ru-
torna här intill. Min modell rullar nu-
mera fint, låter bra och ser klart bättre 
ut än det gjorde rakt ur kartongen. Än 
så länge har ingen del ramlat av så jag är 
nöjd med mina insatser.

Du väljer själv vad du vill åtgärda på 
ditt lok och vad du vill hoppa över, hu-
vudsaken är ju att du blir nöjd. 

Det är synd att Heljan inte nådde hela 
vägen fram med loket, det är ju EGentli-
gen en mycket fin modell! D

Nya hjul

Hjulens kvalitet är omdiskuterad på olika forum: en del verkar nöjda 
med dem, andra inte. Det verkar också finnas olika serier av loken, som 
har skiftande kvalitet. Mitt lok hade inte bra hjul, de tog upp smuts men 
inte ström och för mig är driftsäkerhet viktigt då jag kör mina lok vid 
uppvisningar på SMJs bana, och då får inte tekniken fallera.

Min första åtgärd var därför att byta till hjul av Rocos fabrikat. De bru-
kar ta upp ström bra, hålla sig fria från smuts och vara hållbara så inte 
den blanka legeringen slits bort. BR189 och EG är ju släkt med varandra 
i Eurosprinterserien. De hjul jag beställde var därför från Rocos BR189, 
som har samma hjuldiameter och utseende. Du behöver sex axlar. Jag 
valde axlar utan slirskydd, Roco nummer 115968 ”Radsatz ohne Haft-
ring”. Den som kör treräls bör kunna använda motsvarande hjul. Se län-
ken till Rocos sprängskisser med artikelnummer och plocka ut det som 
passar dig (med eller utan slirskydd).

I princip så behöver vi bara dra av Heljans hjul och sätta dit Rocos efter-
som båda tillverkarna har 2 mm axlar. Det uppstod dock ett litet ”hopp-
san” här eftersom Heljans axlar är några hundradels millimeter mindre 
än Rocos och dessutom inte är rillade längst ut. Hjulen greppar därför 
inte på Heljans axlar. Och att komma runt det lilla ”hoppsandet” bjöd 
på en del bök men det gick till sist.

Den som inte har lämpliga verktyg såsom hjulavdragare eller helt enkelt 
känner att detta är för knepigt att göra själv, kan få det gjort av Sture 
Holmberg (se tipsrutan). Han kan mot en rimlig peng bygga om dina 
gamla Heljanaxlar och montera dit Rocohjul istället. D

Ljud i EG-loket

Det går fint att montera ljud. Skaffa en ESU Loksound 3.5 med åttapolig 
kontakt. 23 mm-högtalaren som följer med passar fint om du kortar höj-
den på lådan enligt den metod jag beskrev på sidan 76 i MJ-magasinet 
nummer 3. Ljudet jag använt är ESUs 52486-LSV35-Elok-Eurosprinter 
och bör enligt namnet passa bra – men jag har aldrig hört ett EG-lok i 
verkligheten så det kan vara fel. Du måste förlänga kablarna också mel-
lan dekodern och högtalaren; även det finns beskrivet i nummer 3. D

Mer information
I MJ-magasinet nummer 2 finns en rejäl bakgrundshistorik över EG-lo-
ken och också en komplett lista över alla varianter som finns i modell. 
Läs om inbyggnad av hjul och ljud på sidan 12 och 14 i denna PDF.

Artikeln från Eisenbahn Kurier hittar du här: www.eisenbahn-kurier.de/
modellbahn/modellbahn-werkstatt/eg3100/news_eg_3100.html

Sök på ”EG 3100” och liknande i Google, även i deras bildtjänst. Det 
finns 13 lok EG3101 till 3113, googla gärna på de numren. Det verkar som 
EG-loken kommer att målas om till helröd färgsättning med DB-logga 
på sidan. Ett första lok visades nyligen upp. En bild finns här: www.rail-
color.net/index.php?nav=1000006&file=km_20434_54&action=image

Sprängskiss på Roco BR189 i tvårälsutförande: www.roco.cc/fileadmin/
downloads/Ersatzteilblaetter/62432.pdf

Sprängskiss på Roco BR189 i trerälsutförande: www.roco.cc/fileadmin/
downloads/Ersatzteilblaetter/68432.pdf

Beckert Modellbau: www.beckert-modellbau.de

Tumba Lokstation (Sture Holmberg): 08-53020036 sture.ho@telia.com
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Nytt EG-lok från Heljan
Blått blev rött – men blev det rätt? Anders Lattermann

Heljan har kommit ut med en ny modell av EG-loket i röd 
färgsättning, märkt med DB Schenkers och Green Cargos 
logotyper. Green Cargo äger 49 % av företaget DB Schen-
ker Rail Scandinavia, som kör loket i Tyskland, Danmark 
och Sverige. Synare

Den förra blå modellen hade en del saker jag behövde 
åtgärda – men hur är det med denna nya röda? 

Heljan har släppt EG-loket i den nya 
röda färgsättningen märkt Green 

Cargo. När vi tittade på den äldre blå 
modellen fanns det en hel del att önska 
bättring på. Har Heljan lärt sig? Det ska 
vi ta reda på i denna artikel, häng med!

För den som vill veta hela bakgrunden 
om EG-loken finns en PDF-bilaga att 
ladda ner från vår hemsida. Där finns 
även samlat material om EG-loken från 
tidigare nummer.

EG-loket finns utgivet av Heljan i mo-
dell sedan tidigare. I MJ-magasinet num-
mer 4/2010 med tillhörande PDF-bilaga 
(där även Sven Moholm berättar om 
sina körupplevelser av EG-loket) gick jag 
igenom en modell med den ursprung-
liga blå färgsättningen. Ett flertal saker 
fick fixas på den modellen då den hade 
en del egenheter som inte var så bra.

Det var rena plockepinnövningen 
när jag lyfte det ur kartongen, för det 
var många avbrutna delar som låg där 
i. Mycket jobb gick åt till att borra in 
stift av mässingtråd i dem så att de skulle 
kunna fästas ordentligt. Så det var med 
en stor dos undran jag beställde ett rött 
EG-lok, skulle det se ut så nu också när 
jag lyfte det ur kartongen?

Förbättrad kartong • Till min glädje så 
satt allt på det röda EG loket fast. Det är 
mycket tack vare den mycket förbättrade 
kartongen; loket sitter fast ordentligt så 
det inte kan skvalpa runt och grejer slås 
sönder. Spänningen verkar också lagom 
stor för att det inte heller ska bli märken 
från den transparenta plasten i lacken på 
loket.

Runt loket är också en plastfolie som 
skyddar lacken. En liten kort instruktion 

medföljer samt tre godispåsar. Min röda 
DB Schenker Rail Scandinavia-modell 
blev levererad av just DB Schenker vil-
ket var lite humor. 

Underredet • På mitt blå lok satt ena 
lådan snett och dessutom var ena plast-
stiftet avbrutet. På det röda sitter det 
som det ska, mycket prydligt och en klar 
förbättring. Det börjar bra alltså!

På mitt blå lok var alla underredesde-
taljer gjutna i en halvgenomskinlig plast 
och det såg helt enkelt inte bra ut. Jag 
la ner mycket jobb på att måla delarna 
som synes på bilderna. På det röda loket 
behövs inte det, det ser mycket bra ut 
direkt ur kartong.

Ena fotsteget sitter lite snett på det 
röda, det är den enda anmärkningen på 
monteringen. Ska man vara petig så ska 
handräckena i fronten vara i samma färg 
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som korgen, så det är alltså samma fel på 
båda modellerna. 

Om man jämför färgvalet på det röda 
loket mot bilden på ett riktigt lok, hade 
det kanske varit bättre med mindre ljusa 
fotsteg och inte så svart underrede. Men 
det ser ändå snyggt ut.

En sak som Heljan hoppat över helt är 
fotstegen som sitter vid boggierna. Som 
tur är så har Beckert Modellbau (www.
beckert-modellbau.de) i Tyskland et-
sat sådana (artikelnummer HO-2030). 
På mitt blå lok har jag monterat dem. 
Synd att Heljan inte har förbättrat detta 
på det röda loket.

Heljan har hoppat över kontaktdonen 
för tågvärmekablar, som ska sitta under 
bufferterna. På mitt blå lok monterade 
jag sådana från ett Rc-loks godispåse. De 
saknas på det röda loket också så Heljan 
har tyvärr inte förbättrat denna detalj. 
Se bilden på mitt blå lok så ser du var 
de ska sitta.

På mitt blå lok var jag tvungen att måla 
fotstegen under dörren, då det såg fattigt 
ut med bara blått. Fotstegen ska också 
vara metallfärgade på de blå loken. Des-
to mer glädjande att de förbättrat detta 
på det röda loket.

Hjulens kvalitet på de tidigare EG-
modellerna har varit omdiskuterade; en 
del verkar nöjda med dem, andra inte. 
Det verkar också finnas olika serier på 
loken som har varierande kvalitet. Mitt 
blå lok hade inte bra hjul och för mig är 
driftsäkerhet viktigt, då mina lok går på 
SMJ:s bana i trafik och på uppvisningar, 
och då får inte tekniken fallera.

Min åtgärd på det blå loket var där-
för att byta till hjul av Rocos fabrikat. 
De brukar ta upp ström bra, hålla sig 
fria från smuts och vara hållbara så inte 
den blanka legeringen på hjulbanan slits 
bort. På mitt röda lok har jag inte bytt. I 
alla fall inte ännu.

Loket har gått mycket bra på min 
testoval, bortsett från att den frirullande 
mittenaxeln hade viss tendens att vilja 
hoppa ur i kurvor med 358 mm radie, 
men det blev bättre med lite inkörning.

De yttre hjulen i varje boggie driver och 
tar upp ström. Inga slirskydd finns, utan 
det är metallhjul överallt. Mittenaxeln 
skulle man kunna montera strömupptag-
ningsbleck på relativt enkelt då det finns 
en plåt bakom som leder ström.

Om man gör som jag gjorde på mitt 
blå lok och byter hjul, kan man ta med 
en axel med slirskydd för bättre drag-
kraft, på bekostnad av lite sämre ström-
upptagning. Mitt blå lok har dragit 18 
combitransportvagnar i trafik på SMJ 
utan problem. Det är bra tyngd i model-

Höger: Koppelfickan på Heljans 
modeller sitter för högt, så koppel-
mallen lutar utåt.

Nedan: Till vänster syns bland annat 
att fotstegen på boggierna saknas 
även på den nya röda modellen. 
På min gamla blå till höger har jag 
monterat etsade fotsteg.

På originalet kan vi lägga märke till färger 
och detaljer och jämföra med modellen. 
Verkar det stämma? Foto Claus Klausen.

len, 525 gram, vilket så klart bidrar till 
bra dragkraft.

På det röda loket mätte jag mellan 
flänsarnas insidor, och alla var 14,2 mm 
inom några hundradelar, vilket kan an-
ses vara mätfel. Mycket bra monterat 
alltså från fabriken.

Man kan höra ett surr från elmotorn, 
vilket är vanligt, och det brukar lugna sig 
efter inkörning. Krypkörningen är bra 
och loket går jämnt och fint utan ryck. 
I analogdrift måste man dra på rätt hög 
fart innan strålkastarna tänds. Kör man 
digitalt är det inget problem.

På mitt blå lok satt NEM-fickan för 
högt, och det gör den även på det röda, 
vilket framgår när man mäter med Sy-
mobas koppelmall. Synd att inte Heljan 
fixade till detta, det är trist att tappa eller 
att inte kunna koppla vagnar, bara för 
att en standard inte följs. 

Spetsen på plogen ställer till det för 
bland annat Fleischmanns Profi-koppel. 
Då måste spetsen på plogen filas bort, 
annars slår den lilla pinnen på kopplet i.

Problemet med att NEM-fickan sitter 
för högt fixade jag genom att fila bort 
en del av undersidan på kopplet, så det 
kommer längre ner i NEM-fickan. För 
att kompensera limmade jag lite plasti-
card på ovansidan, annars glappar kopp-
let i fickan.

Under kåpan • Det finns gott om plats 
för en 8-pins dekoder och den som vill 
ha ljud kan utan problem få in en ESU 
Loksound-dekoder. Dock måste man då 
ändra lite på lådan för högtalaren. Detta 
visar jag hur man gör i PDF-bilagan till 
min artikel i MJ-magasinet 4/2010.

På mitt blå lok trillade ett av lampgla-
sen ur när jag höll på och fixade med kå-
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Förarpanelerna på 
Heljans modeller 
är fel, de ska vara 
högerstyrda, som 
på min ombyggda 
panel till vänster.

Min fixade modell av Heljans
förra blå EG-lok och den nya röda.

Det finns gott om utrymme för dekoder 
och även ljud under kåpan.

pan. Nu verkar Heljan ha förbättrat den 
detaljen genom att limma fast glasen. 
Tyvärr ser det nu inte lika snyggt ut och 
även ljusskenet påverkas av limmet.

På min blå modell målade jag den lilla 
detalj som hänger ner från kåpan, efter-
som det annars såg lite fattigt ut. På den 
röda har Heljan fått dit lite röd färg, så 
i den allmänna uppsnyggningen av mål-
ning och märkning ser det nu mycket 
bättre ut.

På taket • På mitt blå lok var takled-
ningen gjuten i en röd halvgenomskinlig 
plast och det såg inte alls bra ut. Jag må-
lade den svart och la in lite silverdetaljer. 
På det röda loket finns fortfarande inga 
detaljer inlagda. Gjutningen är inte lika 
halvgenomskinlig och plastig, även om 
man skulle ha önskat lite mer detalje-
ring. Taket är trots allt den del som syns 

mest på en modell, eftersom vi oftast ser 
ner på dem snett uppifrån.

Om man jämför taket med Rocos 
modell av DB Schenker Rail Scandina-
via BR185.2 syns vilken skillnad det är. 
Roco tillhör marknadsledarna och deras 
tak är grått medan Heljans är silverfär-
gade. Att döma av foton på EG-lok ser 
det ut som det borde ha den mer grå tak-
färgen.

På den blå modellen sitter hela takled-
ningen 180 grader fel mot hytt 1 och 2; 
man kan se att huvudbrytaren sitter i fel 
ände. På det röda loket har Heljan bytt 
plats på hytt 1 och 2 så nu sitter takled-
ningen rätt – tyvärr är dock lådan mel-
lan boggierna olika placerade på sidorna 
av loket, så nu skulle alltså de behöva 
flyttas till andra sidan.

Grundproblemet är alltså ett fel i gjut-
formen och det har Heljan inte åtgärdat, 

men eftersom man ser takledningen mer 
än lådorna på sidorna får väl ommärk-
ningen anses vara ett steg åt rätt håll.

På mitt blå lok hoppade strömavta-
garna upp bara man tittade på dem. Jag 
skruvade loss dem och borrade in en 
0,5 mm nysilvertråd och bockade som 
en extra hållare. På det röda loket sitter 
de i nerfällt läge utan problem. Detta är 
viktigt om man kör under broar och i 
tunnlar, och en strömavtagare plötsligt 
skulle hoppa upp och ställa till det. Det 
är bra att Heljan förbättrat denna detalj. 

En jämförelse • Jag ställde mitt fixade 
blå EG-lok bredvid det röda direkt ur 
kartong, och som jämförelse även ett 
Roco BR185.2. Heljan har höjt finishen 
markant. Deras röda modell är inte rik-
tigt i nivå med Rocos, men nästan.

Förarhytterna är tyvärr felgjorda både 
på den blå och den röda modellen. Hel-
jan har gjort loken vänsterstyrda men 
de ska vara högerstyrda. På mitt blå lok 
byggde jag om dem som syns på bilden 
här till vänster. Panelernas mörka färg är 
också lite tokig; på alla bilder jag hittat 
har de en mellangrå färg.

En sak som saknas på alla tre loken är 
de rullgardiner som sitter bakom rutorna 
som förarna använder vid lågt stående 
sol. Om du ändå ska bygga om förarhyt-
terna kan du passa på att också montera 
sådana. Titta på bilder av förebilden så 
ser du hur det brukar se ut.

En annan sak som är fel är att vindru-
tetorkarna står rakt upp. Av foton på fö-
rebilden framgår tydligt att de ska ligga 
ner längs underkanten av vindrutan när 
de är i viloläge.

För ett utförande av ett helt nyleve-
rerat lok, bör du måla en del kablar på 
boggierna gula samt ATC-antennen med 
flera delar på boggierna silver. Detta har 
Roco gjort men inte Heljan. 

Det går en kabel från ena boggiesidan 
upp till korgen på varje sida av loket. 
Den har Heljan hoppat över, likaså det 
triangulära fäste på korgen dit kabeln 
går. Att ta med dessa saker kan störa 
boggierörelsen, vilket antagligen är orsa-
ken till att Heljan inte tagit med dem.

Slutfinish

Det verkar som Heljan inte ändrat något 
i själva grundkonstruktionen eller gjut-
ningen från den blå till den röda model-
len. De har däremot markant förbättrat 
kvaliteten samt även monteringen. Den 
nya kartongen bidrar till att modellerna 
klarar transporten bättre.
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Tillverkare
www.heljan.dk
Riktpris 2014: 1.595,00 DKK för DC
Riktpris 2014: 1.895,00 DKK för AC

Nyligen av Heljan utgivna röda modeller
DB Schenker EG 3105 DC (44371)
DB Schenker EG 3105 AC (44372)
DB Schenker EG 3108 DC (44381)
DB Schenker EG 3108 AC (44382)

Nyligen av Heljan utgivna blå (nyutgåva 
med texten Gods på sidan):
DSB EG 3103 DC (44391)
DSB EG 3103 AC (44392)

Tidigare Heljan-modeller av EG-lok
EG 3102 DC (44311) EG 3102 AC (44312)
EG 3106 DC (44321) EG 3106 AC (44322)
EG 3110 DC (44331) EG 3110 AC (44332)
EG 3113 DC (44341) EG 3113 AC (44342)
Railion EG 3103 DC (44351)
Railion EG 3103 AC (44352)
Railion EG 3112 DC (44361)
Railion EG 3112 AC (44362) 

EG-lok
I början var förebilden märkt med ordet 
”Gods” på varje sida, men den texten är 
numera borttagen. Beroende på vilken tids-
epok du vill gestalta får du alltså välja ett lok 
med eller utan den texten. Likaså har man 
bytt operatörsnamn från DSB Gods via Rail-
ion till DB Schenker Rail Scandinavia.

Fler bilder på förebilden kan du hitta om du 
söker på webben. Det finns 13 lok, EG 3101–
3113, sök på ”EG+numren” för bra träffar.

Tack till Louise Eriksen och Anna Adser på 
DB Schenker Rail Scandinavia för hjälp med 
bilder, faktagranskning och synpunkter. 
Eventuella kvarstående fel i artikeln är helt 
och hållet mina misstag.

Från vänster, Heljans blå EG-lok, Heljans nya röda samt Rocos BR185.2-lok. 
Man ser hur mycket finare Rocos finish är, speciellt på taket.

Det röda EG-loket kommer i en mycket bättre kartong som sörjer för att det 
anländer i ett bra skick. En liten instruktion medföljer samt tre godispåsar. Min 

modell levererades dessutom av DB Schenker vilket var lite humor.

Det största lyftet är själva finishen, 
som närapå är i nivå med Rocos. Visst 
finns det saker som man fortfarande 
önskar vore bättre, såsom takledningen, 
men nu kan man faktiskt ställa ner loket 
direkt på rälsen, köra med det och vara 
skapligt nöjd.

Och med det kommer man som till-
verkare rätt långt. Bravo Heljan! D
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Heljans EG-lok
Byte av hjulsatser

Anders Lattermann

Hjulens kvalitet är omdiskuterad på 
olika forum, en del verkar nöjda 

med dem, andra inte. Det verkar också 
finnas olika serier på loken som har skif-
tande kvalitet. Mitt lok hade inte bra 
hjul och för mig är driftsäkerhet viktigt 
eftersom jag kör mina lok på SMJs bana 
på uppvisningar och då får inte tekni-
ken fallera.

Min första åtgärd var därför att byta till 
hjul av Rocos fabrikat. De brukar ta upp 
ström bra, hålla sig fria från smuts och 
vara hållbara så att inte den blanka lege-
ringen slits bort.

Som vi sett i den inledande artikeln 
om de här loken (MJ-magasinet nr 2) så 
är BR189 och EG släkt med varandra i 
Eurosprinterserien. De hjul jag beställde 
var därför från Rocos BR 189 som har 
samma hjuldiameter.

Du behöver sex axlar. Jag valde axlar 
utan slirskydd. Roco nummer 115968 
”Radsatz ohne Haftring”. Den som kör 
treräls bör kunna använda motsvarande 
hjul. Se länken nedan till Rocos spräng-
skisser med artikelnummer och plocka 
ut det som passar dig (med eller utan 
slirskydd).

I princip så behöver vi bara dra av Hel-
jans hjul och sätta dit Rocos eftersom 
båda tillverkarna har 2 mm axlar. Det 
uppstod dock ett litet ”hoppsan” här 
eftersom Heljans axlar är några hund-
radels millimeter mindre än Rocos och 
dessutom inte är rillade längst ut. Hju-
len greppar därför inte på Heljans axlar. 
Och att komma runt det lilla ”hoppsan-
det” bjöd på en del bök.

Min nästa tanke var att flytta Heljans 
kugghjul till Rocos axel. Det gick inte 
heller. Anledningen är att Rocos kugg-

hjul inte sitter mitt på axeln och under 
kugghjulet finns en rillning gjord. Den 
rillningen hamnar rakt över lagerytan på 
Heljans boggi och kommer att slita sön-
der den. Hela boggien är för övrigt gjord 
i plast vilket känns sådär men den kan 
egentligen fungera precis lika bra som 
en boggie i metall. Tiden får helt enkelt 
utvisa hur slitstark den är.

Det hela slutade med att jag skaffa-
de mig nya axlar, också från Roco (nr 
124308, hjul till V36 – men vilka mot-
svarande axlar som helst går bra). Dessa 
axlar har rillning längst ut så att hjulen 
greppar bra. I mitten har de ingen rill-
ning alls men Sture Holmberg visade 
mig sin fiffiga metod.

Man lägger axeln på mässing som är 
lagom hård. Man behöver ett bra och 
plant underlag. Sedan tar men en fil och 
rullar på högkant. Helst ska filen vara 
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rakskuren och inte vinklad som min, 
men det går det med som synes och man 
får en rillning som duger. Lite snabblim 
kan också hjälpa till om det glappar. I 
rillningen får limmet en bra och skrovlig 
yta att bita sig fast i.

Nu är det bara att flytta kugghjulen 
från Heljans axlar till de nya Rocoaxlar-
na och sätta Rocohjulen ytterst.

På bilden ligger en original Rocoaxel 
löst bredvid boggien. Här syns det tyd-
ligt att rillningen som är under det röda 
kugghjulet kommer att hamna direkt på 
lagerytan i boggien och slita sönder den. 
Likaså kommer kugghjulet från Heljan 
inte att greppa i rillningen eftersom det 
ska sitta i mitten. Rocos axlar går därför 
inte att använda. På bilden har jag mon-
terat den nya ombyggda Rocoaxeln med 
rillningen på rätt ställe och ett korrekt 
kugghjul monterat. Det gick alltså att få 
till det.

För att få bort locket på boggien så 
är det bara att snäppa bort det försik-
tigt med en instrumentskruvmejsel, det 
finns inga skruvar.

Om jag hade gjort denna manöver 
igen så hade jag försökt mig på att rilla 
Heljanaxlarna ytterst istället och i värsta 
fall droppa lite snabblim om hjulen inte 
vill bita fast ordentligt, det borde vara 
den enklaste åtgärden.

Om du byter till andra än Rocos axlar 
kan du även prova att hoppa över rill-
ningen i mitten helt och bara limma fast 
kugghjulen; det värsta som händer är ju 
att det slirar. Många vägar att nå samma 
mål alltså.

Fast innan du går loss kan du också 
prova att köra loket på originalhjulen ett 
tag innan du bestämmer dig för om du 
verkligen måste byta ut dem.

Den som inte har lämpliga verk-
tyg som hjulavdragare eller helt enkelt 
känner att detta är för knepigt att göra 
själv kan få det gjort av Sture Holmberg 
(sture.ho@telia.com). Han kan mot en 
rimlig peng bygga om dina gamla axlar 
till Rocohjul. D

Denna PDF är en bilaga som komplement 
till en artikel i Modelljärnvägsmagasinet nr 
4/2010, där Anders Lattermann skriver om 
EG-loket från Hejlan. Skriv till red@mj-ma-
gasinet.se om du vill ha nr 4.

Ovan: Rillning i en hjulaxel med hjälp av en fil på högkant. Det ger en yta som 
är skrovlig nog för att kugghjulet ska dra runt axeln. Om man vill säkra det ännu 
mer hjälper lite snabblim till med detta.
Nedan: En lös rocoaxel ligger som jämförelse på heljanlokets boggi. Rillingen i 
Rocos axel kommer att slita sönder lagringen i boggien, ilksom att Heljans kugg-
hjul inte kommer att grepa eftersom det hamnar i mitten, brevid rillningen.

Nedan: Diverse verktyg och delar som användes vid hjulbytet. En hjulpress som 
den uppe till höger i bild är verkligt nyttig sådana här gånger. 
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Heljans EG-lok
Montering av ljud

Anders Lattermann

Jag ville ha ljud i mitt lok. ESU:s Lok-
sound 3.5 med åttapolig kontakt inför-
skaffades.

En 23 millimeters högtalare (den som 
kommer som standard med ESU Lok-
sound) verkade kunna fungera bra stor-
leksmässigt men var lite i tjockaste laget, 
verkade det som.

Jag tog fram min Dremel med kapski-
va och körde försiktigt av botten. Sedan 
tog jag fram en planka jag har med ett 
grovt sandpapper fastlimmat på. Sedan 
var det bara att slipa allt plant.

Jag klippte med en sax sedan till en 
rund bit plasticard, som jag ritat en cir-
kel på med den svarta delen som mall.

Sedan var det bara att limma ihop 
det hela. Jag använder Etylacetat, ett 
lösningsmedel som smälter ihop plas-
ten. Bättre sätt att limma plast har jag 
inte hittat. Man sätter ihop delarna och 
penslar på Etylacetaten så att den får 
suga in sig själv i springan.

Jag köpte mitt Etylacetat hos Rebell 
Hobby (www.rebell.com). När det hade 
torkat så filade jag till den vita skivan så 
att den blev rund som den svarta delen. 
Du kan alltså klippa den rätt slarvigt.



15

Ljudet jag använde är ESU ”52486-
LSV35-Elok-Eurosprinter” och bör en-
ligt namnet passa bra – men jag har 
aldrig hört ett EG-lok i verkligheten så 
reservation för fel.

Här ligger dekodern på den plats som 
Heljan tänkt för dekoder. Högtalaren 
står i den ”låda” Heljan har haft vänlig-
heten att montera ovanför boggien. Kab-
larna till högtalaren var jag tvungen att 
förlänga.

Efter lite provpassning kom jag fram 
till att det var rätt lite luft mellan deko-
der och kåpan. Eftersom dekodern kan 
bli rätt varm jag flyttade den för säker-
hets skulle till att också ligga i en av ”lå-
dorna”. Där blir det mer luft runtom-
kring.

Notera att dekodern måste ligga när-
mast kontakten, annars räcker inte slad-
darna. Om du gör enligt detta sätt måste 
du alltså lägga högtalaren i den andra lå-
dan mot vad den första bilden visar. D

Sedan de äldre artiklarna skrevs har det 
kommit nya generationer ljuddekodrar från 
bland andra ESU. I denna artikel angiven 
dekoder med tillhörande ljud verkar finnas 
kvar. Däremot har vi inte sökt efter uppgra-
deringar.

Reservation även för felaktiga och ändrade 
webblänkar i denna PDF.
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Bilden visar en elev som kör EG-loket. Här syns också hur jag på grund av det 
lutande förarbordet fått placera ut mina tillbehörigheter lite strategiskt: termo-
sen i kopphållaren, anteckningsboken under ATC-n, mobilerna framför onödiga 
lampor, och koppen framför lokbromsen.

EG-upplevelser
Sven Moholm

Det viktigaste ordet som alla EG-fö-
rare bör känna till, är ”pulsbreddsmo-
dulerare”. Det är nämligen den detaljen 
som ger den tonskala som tydligt kan 
höras när loket stannar eller startar. EG-
loket har GTO-tyristorer, som både kan 
tändas och släckas, till skillnad från Rc-
lokets tyristorer som bara kan tändas, 
men slocknar av sig själva när sinuskur-
van passerar 0.

Det andra ordet som kännetecknar en 
lokförares relation till EG-loket är ”hat-
kärlek”. Man blir otroligt imponerad när 
man en regning ljus sommarnatt startar 
från Hallsbergs U-grupp med 2000 ton, 
och är uppe i 80 km/h efter 5 kilometers 
kurvig uppförsbacke. Det vibrerar lite, 
men det finns ingen tvekan. 400 kN, 
8800 hkr, sex drivande axlar, allt inrymt 
i ett 21 meter långt och 132 ton tungt 
lokomotiv!

Det är otroligt bekvämt att köra långa, 
lite lättare tomma norrgående tåg med 
AFB, den tyska varianten på farthållare, 
inkopplad. Loket håller den inmatade 
hastigheten, med pådrag i uppförsback-
ar, och elbromsning med återmatning 
i nerförsbackar. Skulle inte elbromsen 
räcka till så sänker AFB:n huvudled-
ningstrycket lite bara.

Men, loket är tillverkat av tyska Sie-
mens för det dåvarande danska DSB 
Gods. Och tysk/dansk ergonomi är inte 
att leka med. Ingen höj- eller sänkbar 
fotpall. Ett lutande förarbord utan av-
ställningsmöjligheter med gammaldags 
utformade knappar utspridda överallt. 
Ett helljus sämre än ett Rc-loks marke-
ringsljus. Och, det värsta av allt; loket 
saknar kokplatta! Man kan inte koka sig 
två stora koppar te på väg upp till Halls-
berg, utan får sitta och dutta i sig små 

koppar ljummet te från en termos. Och 
var ska man ställa termosen? Och kop-
pen?

Efter att ha kört EG i ett år har jag nu 
hittat små olika platser att ställa både 
koppen (framför lokbromsen), termo-
sen (i kopphållaren), anteckningsboken 
(under ATC:n) och mobilerna (framför 
onödiga indikeringslampor). Det lutan-
de förarbordet gör dels att jag inte kan 
lägga saker där jag vill, dels att körplaner 
och körorder måste hållas fast med ett 
par rejäla gjutjärnsklämmor. Suck!

Uppsikten bakåt är också svår att hålla 
från ett EG-lok. För att hålla backspeg-
larna utfällda måste man hela tiden 
hålla strömställaren för dem intryckt, 
vad jag hört beroende på trånga tunnlar 
i Tyskland. Det går ibland att komma 
ifrån detta genom att slå ner säkringen 
för dem, och efter en stund slå till den 
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igen, men då dyker nästa tyska ergono-
miska problem upp: sidofönstren är så 
solskyddsmörka, att man knappt ser nå-
got ut genom dem – suck!

Dessutom har loket en inbyggd tysk 
Fräulein, som med jämna mellanrum 
ropar ”Störung, störung”. Oftast är det 
bara K-Micro (fastbromsningsskyddet) 
som tjuvindikerar, men det kan lika 
gärna vara ett huvudbrytarfrånslag be-
roende på att det tyska Indusi-systemet 
stör. Suck!

Det första jag gör när jag byter av en 
trevlig dansk förare i Malmö är att testa 
förarövervakningen genom att slå till en 
strömställare för ”sifa”, och kontrollera 
att inte huvudledningen kan fyllas. Se-
dan går jag till bakväggen och slår om 
ATC:n från ”dansk prioritet” till ”en-
bart svensk”. När jag har kontrollerat att 
ATC:ns och AFB:ns värden är inmatade 
och jag fått fortsatt körtillstånd av tåg-
ledningen, lossar jag lokbromsen och 
för fram pådraget. Och nu börjar näs-
ta elände som gör att man inte alltid är 
glad åt sitt kära EG-lok: var 28:e sekund 
måste jag kvittera med säkerhetsgrep-
pet, för att bevisa att jag lever och för att 
undvika nödbroms.

Säkerhetsgreppet har inte, som på 
svenska lok, ett mellanläge det ska hållas 

i, utan hålls helt nedtryckt och kvitteras 
genom att släppas upp helt.

Väl ute på linjen går EG-loket ganska 
lugnt och tyst, lite tystare i hytt 1 än i 
hytt 2 som befinner sig nära tryckluft-
stativ och kompressor. Men, det skulle 
kunna vara tystare. På EG-loket går, till 
skillnad mot IORE och BR185, den 
dragstång som överför dragkraften från 
boggen till underredet ut mot hytten is-
tället för in mot transformatorn. Men, 
loket lunkar på, lugnt och stilla, och 
tack vare att man sitter ganska långt från 
frontrutan har man ingen egentlig käns-
la av fart. 

Förutom vanliga analoga instrument 
som visar dragkraft, linjespänning, hu-
vudledningstryck och så vidare, har jag 
även en display som kan visa detta och 
mycket mer om lokets tillstånd.

Eftersom AFB:n sköter stor del av kör-
ningen, har man tid över att kolla upp 
till exempel motorernas, strömriktarnas 
eller transformatorns drifttemperaturer, 
eller hur de olika hjälpkraftsomriktarna 
(HOF-arna) arbetar.

Det finns två hjälpkraftsomriktare, 
båda med en variabel och en fast del. De 
variabla HOF-arna sköter kylningen av 
motorer och kyltorn, de fasta försörjer 
till exempel kompressor och hytternas 

klimatanläggningar. Även hjälpkraftma-
skinerna är trefas asynkronmotorer. De 
variabla HOF-arna ändrar därför både 
deras spänning och frekvens för att styra 
kylningen.

Vid en hastighetsnedsättning har jag 
tre olika möjligheter att bromsa. Jag kan 
naturligtvis bromsa ”som vanligt” med 
huvudbromssystemet, alltså sänka hu-
vudledningstrycket, men jag har på EG-
loket två möjligheter till.

Jag kan sätta ner AFB:n till den lägre 
hastigheten, och låta loket bromsa själv, 
eller så kan jag manuellt bromsa med en-
bart elbromsen. Att bromsa enbart med 
elbromsen kräver lite mer planering och 
längre sträcka, men är naturligtvis både 
ekonomiskt och miljömässigt att före-
dra. Vilket sätt jag använder varierar från 
fall till fall, beroende på till exempel has-
tighetssänkningens storlek och avstånd 
samt uppför- eller nerförsbacke.

Av säkerhetsskäl finns det tre tillfäl-
len då jag inte får bromsa enbart med 
elbromsen, De är: 1) vid gång mot vag-
nar; 2) vid gång mot stoppsignal; 3) med 
tåget i växelkurvor. De bestämmelserna 
är gemensamma för såväl Sverige som 
Danmark och Tyskland. D

EG-lokets frånskiljare
Sven Moholm

Det finns många som är bättre på 
modellbygge än jag. Men – jag 

skickar i alla fall en bild på en liten för-
ändring jag gjort av taket på Heljans EG-
lok. Detta är för övrigt felaktigt utfört: 
det är spegelvänt jämfört med underre-
det och hytternas 1- och 2-märkning.

Det är den automatiska frånskiljaren för 
den strömavtagare man för tillfället inte 
använder jag ”fixat till”. På ett Rc-lok lig-
ger alltid frånskiljarna i. Om man någon 
gång skulle behöva mekaniskt/elektriskt 
frånskilja en trasig strömavtagare får 
man gå in i maskinrummet och för hand 
vrida den ur sitt normala läge.

På ett EG-lok ligger de frånskiljarna 
normalt ifrån när loket är avställt, och 
läggs automatiskt i när strömavtagaren 
höjs. Detta har jag efterliknat på model-
len. Eftersom EG-loket är fruktansvärt 
klumpigt att växla med, kommer min 
EG-modell alltid att bara dra tåg med 
hytt 1 först och strömavtagare 2 uppe. 
Därför har jag lagt frånskiljaren för 
strömavtagare 1 i läge från.

Den lilla runda ”burken” på taket är 
för övrigt en spänningstransformator, 
som känner av om det är svensk eller 
dansk spänning i tråden. D
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DB Schenker Rail Scandinavia har 
även lok av typen Traxx från Bombar-
dier. Det är rödmålade F140AC2 med 
samma målning som EG-loken. De kall-
lar sina lok för BR185.2.

Det är totalt 17 stycken lok som är 
utrustade med svensk och dansk ATC 
samt tysk PZB/LZB. De klarar elsyste-
met i både Sverige, Tyskland och Dan-
mark, och går i trafik i Sverige främst 
med godsvagnar.

Den som vill ha även detta lok på sin 
bana kan glädja sig åt att Roco har gett 
ut det som modell under artikelnummer 
62709 för DC och 68709 för AC.

Vill du veta mer om Traxx-loken och 
dess historia kan du läsa i MJ-magasi-
net nummer 2/2009 och 3/2010 där det 
finns publicerat. D

Även Traxx-lok
hos DB Schenker Rail Scandinavia 

Anders Lattermann

Loket till höger är ett av DB Schenker Rail Scandinavias BR185.2-maskiner. Här 
ser man också hur lite som skiljer mot ett vanligt DB lok till vänster. Foto i Pad-
borg, Danmark: Claus Klausen.

Vänster: Rocos modell av Traxx 
BR185.2 i DB Schenker Rail Scan-
dinavias färgsättning. De är väldigt 
lika varandra vid en första titt men 
EG-loken är längre och sexaxliga.

Nedan: Rocos BR185.2 till vänster 
och Heljans EG-lok till höger.


