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Skriv en artikel!
”Jag – artikelförfattare?” Jodå, det tror vi!
Artiklarna i Modelljärnvägsmagasinet och i andra skrifter är skrivna av någon
som en gång i tiden, kanske inte för så längesen, skrev sin första artikel.
Det finns inte så många Strindbergare, nejvisst – men det krävs heller inte. Och
det är där som redaktionen kommer in i bilden! Vi hjälper till med språkgranskning,
synpunkter på struktur och så vidare. Vi åtar oss även mer omfattande textjobb utifrån dina artikelutkast.
Foton, ritningar och andra bilder – beställ våra guider! Där presenterar vi vad du
kan tänka på när du skriver din artikel och tar dina bilder. Du kan också ladda hem
guiderna från vår hemsida www.mj-magasinet.se

Prenumerera!
Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du inte
tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges nya tidskrift för modelljärnväg. Den
kommer istället direkt i din brevlåda tre gånger om året.
Modelljärnvägsmagasinet utkommer i mitten av februari, juni och oktober. Första numret kommer i juni 2009. Du får – annonser och annat borträknat – minst
150 sidor modelljärnväg om året!
Som prenumerant kan du på vår hemsida www.mj-magasinet.se ladda hem diverse material från olika nummer: ritningar, spårplaner, Raily-filer med mera.
Och du spar pengar! En prenumeration kostar bara 247 SEK/år inom Sverige (370
SEK/år inom Europa och 400 SEK/år utanför Europa).
Hör av dig till oss på adress nedan – välkommen som prenumerant!

Modelljärnvägsmagasinet
Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30
www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se
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SE660928623901
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5714-8090
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Europa.
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inom Europa, 85 SEK utanför
Europa).
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Modelljärnvägsmagasinet är
en oberoende svensk tidskrift
för järnvägar och tåg i modell,
som ges ut av Geographica Antikva Förlag. Innehållet bygger
på tematik och författas av
enskilda personer, anknutna
efter behov. Ett arvode utgår
för publicerat material enligt
en definierad trappa. Vi förbehåller oss rätten att avgöra
om och när material kan publiceras. Vi ansvarar inte för insänt, ej beställt material men
tar gärna emot artiklar, foton,
ritningar och liknande. Vill du
bidra? Kontakta redaktionen!
Webbplats och e-post:
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red@mj-magasinet.se
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Uppåt för svenskrallaren
Redaktionen

Aldrig har floran av svenska modelltåg
i olika skalor varit så omfattande som
nu. Det dyker ständigt upp allt från nya
småseriemodeller i N-skala via stora serier i H0 – såväl för 2R som 3R – till
minimala upplagor av industribanemateriel i skalor från nollan och uppåt.
Detta gäller inte minst lok men i nästan lika hög grad även vagnparken, där
det kommer allt från 1800-talets personvagnar till helt nutida godsvagnar.
På samma sätt dyker det upp nya småtillverkare, liksom att redan etablerade
breddar sina sortiment.
Temat för denna PDF-utgåva av Modelljärnvägsmagasinet är ett test av
Märklins senaste svenska lokmodell, SJ
littera T44. Märklin, som är en av de
äldsta och mest kända modelltillverkarna, befinner sig i skrivande stund i ekonomisk kris. Oavsett hur man kommer

ut ur denna så hoppas vi på fler svenska
modeller i framtiden.
Ekonomiska svängningar verkar bara
påverka MJ-hobbyn i viss mån, och då
mer vad gäller tillverkare än köpare.
MJ-köpare av idag har lättare än någonsin att välja både inriktning och tidsperiod för sitt modellrallande, nästan
oavsett vilken förebild man är intresserad av. Likaså är utbudet stort för hur
bred funktionalitet modellerna ska ha:
ljus, ljud, automatik och så vidare. Det
är i princip plånboken som sätter gränserna (och förstås det tillgängliga utrymmet att bygga på).
Det är nu inte bara färdiga modeller
som kommer utan även byggsatser, från
enklare till direkt avancerade, i resinplast
för limning eller mässing för lödning.
Det kommer på samma sätt fler och
fler byggnader i laserskuret trä och kar-

Mer T44 i modell
Dieselloket littera T44 finns som modell
även från andra tillverkare, i olika skalor.
Jeco kom mellan 1997 och 2001 ut med
H0-modeller av T44. I början av 2007 kom
de ut med en ny version, med bland annat
förbättrad drivning, digitalstyrning och ljud.
Modellerna förekommer i flera olika förvaltningar, målningsvarianter och loknummer.
Modellproduktion och Nmodell tog 1999
tillsammans fram en byggsats av T44 i N-skala. Det var en plastkåpa som var avsedd för
ett chassie från det tyska dieselloket V290.
Eftersom dessa modeller har några år på
nacken är det mindre intressant att testa
dem, tycker vi. De tre modellvarianterna
har dessutom såpass skilda förutsättningar
att alla jämförelser blir såväl orättvisa som
missvisande. Olika synpunkter mellan H0modellerna ventileras i diskussionsforum
på till exempel: www.svensktmjforum.se/
forum/forum_posts.asp?TID=3140&PID=35
367#35367
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Här finns en tråd om olika målningar av T44
i verklighet och modell: www.svensktmjforum.se/forum/forum_posts.asp?TID=3527
Här diskuteras frågan om ljud i Märklins T44:
www.svensktmjforum.se/forum/forum_
posts.asp?TID=4174
Se även www.stinsensforum.se för fler forumtrådar om Märklins T44.
I samband med Märklins konkurs är det
oklart om det alls kommer någon tvårälsversion av T44 via Trix.
Mer om förebilden kan man läsa på bland
annat www.jarnvag.net/lokguide/T44.asp
Källor:
• www.modellrallaren.com
• www.jeco.se
• hem.bredband.net/b122996/
• www.nmodell.se
• Heikefelt, J-E 2004: Svenska modelltåg
skala 1:87 1941–2001. Eget förlag.

tong som limmas ihop, likväl som etsade husbyggsatser som ska lödas ihop.
Tillverkare av landsvägsfordon tar fram
svenska klassiker som SAAB 96, Volvo
Duett och andra i en lång rad varianter
och i olika skalor.
Nu är inte alla modellrallare i Sverige
enbart inne på svenska modeller. Bredden är stor med allt från tyska DRG
under 1920-talet till banor från 1960-talets USA. Vi ska förstås inte utelämna
dessa men tyngdpunkten ligger ändå på
svenskt material – speciellt när det gäller
våra egna tester.
Nästa PDF-utgåva av Modelljärnvägsmagasinet är en artikel om husbygge
utifrån enkla, billiga material som finns
hemma. Det blir det sista smakprovet.
Därefter lägger vi kraften och energin på
nummer 1 av själva tidskriften. Väl mött
igen i början av maj!
D

Tekniska data T44
Axelföljd
Motor
Effekt
Varv, tomgång
Varv, max
Generator
Traktionsmotorer
Körlägen
Längd ö. buff.
Hjulbas
Hjuldiameter
Tjänstevikt
Adhesionsvikt
Startdragkraft
Tankvolym
St. tillåtna hast.

Bo’ Bo’
GM FMD 645F
1236 kw (1670 hkr)
300 rpm
930 rpm
GM EMD D25L
GM EMD D77
8 stycken
15400 mm
7000 + 2400 mm
1015 mm
76 ton
76 ton
220 kN
2800 liter
100 km/h

Läs mer och se om T44, ombyggnader och
annat via dessa webbplatser:
• sv.wikipedia.org/wiki/T44
• www.jarnvag.net
• www.bildrallaren.com

SJ littera T44 i H0 från Märklin!
Foto: Nmodell.

Test av en ny svensk lokmodell
Redaktionen

T

ester av lok och vagnar är en given del
av ett svenskt MJ-magasin. Vi är måna
om att dessa ska bli väl genomförda, som
ska tillfredsställa det mesta av den nyfikenhet kring en modell som man som modellrallare kan tänkas ha. Detta blir vårt
första försök, så det kan ha sina fel och
brister i vissa avseenden, och vi tar gärna
emot synpunkter och frågor om det via
diskussionstråden i Svenskt MJ-forum (se
länk nedan).

Diskutera denna utgåva på
http://0309.mj-magasinet.se

Testet omfattar tre huvudsakliga delar:
en artikel om förebilden med vissa fordonsdata, en ritning samt en genomgång
av modellen, som inkluderar jämförelser
med förebilden.
För ändamålet har vi tagit fram ett
speciellt testformulär som man följer
vid granskning av modellen, så att alla
tester utförs på ett så likartat sätt som
möjligt. Det skiljer sig förstås åt mellan
att testa modeller för 2R och 3R, ånglok
respektive ellok, liksom att testa fordon
i olika skalor.
Detta test av Märklins T44 har genomförts av medlemmar i redaktionen.
Även om vi kommer att fortsätta testa
vissa fordon är planen att de som är intresserade av en specifik modell, tidsperiod, bana, rälssystem, teknik eller skala
är de som huvudsakligen ska utföra tester. På samma sätt ska förebildstexterna

skrivas främst av de som är insatta i ämnet. Så har det delvis varit i detta allra
första loktest – som också är en övning
för oss i att använda vårt testformulär.
Genom ett standardiserat formulär
bör resultaten bli rättvisa mellan olika
modeller inom samma strömsystem och
skala. En nöt som vi dock ännu inte har
lyckats knäcka på ett bra sätt är att mäta
lokens dragkraft – speciellt inte med
hänsyn till att olika personer i landet ska
kunna genomföra tester på samma sätt.
Det är därför knappt omnämnt här.
Dessutom lyckades vi inte få de fotografier av förebilden som vi hade föresatt oss. Därför dröjde denna utgåva lite
för länge. Men ett par bilder på T44:or
finns åtminstone med.
Vi hoppas ändå att vi utöver detta har
fått med det allra mesta som ni vill veta
om Märklins T44!
D
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Diesellok littera T44
Långlivad arbetshäst hos SJ och andra

Redaktionen

T

44 är det idag mest kända dieselloket på svenska spår. Trots att det
är drygt 40 år sedan som loktypen presenterades används det i daglig trafik
av flera trafikaktörer. Det pågår till och
med arbeten för att ytterligare förlänga
dess livslängd.
Under 1960-talet designade Nohab en
utvecklad efterföljare till littera T43 som
skulle vara både flexibel och mångsidig.
Den fick littera T44 och lanserades av SJ
1968. Loket kan multipelköras med två
lok och de används för både linjetjänst
och växling.
Loktypen har tillverkats i totalt 123
exemplar och genomgått olika ombyggnader – de senaste under 2008 och 2009
i Green Cargos regi. Man bland annat
vill öka bränsleeffektiviteten och minska miljöpåverkan genom ombyggnad av
100 lok.
T44 har en tolvcylindrig marindiesel
som drivkälla, levererad av General Motors. I de nuvarande ombyggnaderna ingår att ersätta dessa tvåtaktsdieslar med
moderna fyrtaktsmotorer. Motorn driver en generator som alstrar ström till
en elmotor på vardera hjulaxel. Ett tidigare problem hade varit att få tillräcklig
kylning i låg fart på dieselelektriska lok.
T44 är konstruerat för att kunna klara
att köra i 5 km/h.
Loken tillverkades i tre skilda serier, de
två första av Nohab och den tredje av
KVAB i Kalmar. Loknumren 259–283,
314–323 samt 259–270 levererades i den
första serien, mellan 1968 och 1971.
Dessa hade först runda buffertar och lok
nummer 259–270 hade två vita dekorränder längs sidorna. Märkningen på hytten
var utförd med svart text och sifforna på
buffertbalken var gula. Från nummer 271
ändrades all märkning till vit med den SJlogo som kallas frimärket. Loken i denna
serie hade två sandlådor för var axel och
luckor i B-ändens gavel.
Åren 1975 till 1977 och 1980 levererades den andra serien med loknumren
329–383. Luckorna i B-ändens gavel togs
bort, liksom hälften av sandlådorna.
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Från nummer 369 fick loken rektangulära buffertar. Loken i denna serie fick
en annan typ av bromsutrustning. Även
skydd för regn och vind monterades på
hytterna.
I serie 3 ingick loknumren 384–416.
Främsta skillnaden mot föregående serie
var att bromsarna ändrades tillbaka till
tidigare, sedvanligt system.
Loken har därefter genomgått olika
förändringar i samband med revisioner.
Det omfattar målning och ändrade fotsteg av lok ur serie 1, handräcken med
mera. Vissa lok har utrustats med radiostyrning, vilket framgår av att det sitter
antenner på hyttaket, och vissa har fått
luftkonditionering.
Numera finns många olika målningar,
inte minst genom SJ:s blå färgschema
från 1990-talets mitt samt bildandet av
trafikbolaget Green Cargo med sin gröna färg och speciella logotyp. Flera lok
har sålts till andra trafikbolag. Ett lok har
sålts till Norge och en (eller var det två?)
T44 levererades ny direkt till Israel.
Bland de förändringar som Green
Cargo nu gör finns ombyggd utformning av förarmiljön. Man har därför
byggt en modell i skala 1:1 av interiören
för att på så sätt kunna optimera ergonomin.
D

Ovan: T44 nr 379 i Storuman 199106-27. Här syns takets, vindrutornas och strålkastarnas utförande
och placering väl, liksom detaljer på
chassiet.
Nedan: T44 nr 376 – Märklins förlaga
– som ett av tre multipelkopplade
T44:or i spetsen framför ett timmertåg. På hytten syns aggregatet för
luftkonditioneringen.
Foto båda: Peter Berggren.

H0



Skala 1:87

Ritning:
SJ diesellok littera T44
Ritning: Frank Edgar
(Tidigare publicerad i Ånghwisslan nr 2449 januari 2009.)



N
Skala 1:160
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Dieselloket littera T44 i Märklins
skepnad – en riktigt bra modell av ett
välkänt svenskt lok. Foto: Nmodell.

Ny modell från Märklin!

Test: SJ littera T44 i H0
Peter Berggren, Stefan Nilsson (även foto) och Johan Stenson

T

44 – en riktig trotjänare som kan
fira 40 år som loktyp. Den togs fram
som uppföljare till littera T43 och presenterades för världen 1968. I slutet av
2008 kunde Märklin börja leverera sin
H0-modell av nummer 376 – en modell
som vi här ska se närmare på. Först ger
vi de övergripande intrycken för att sedan gå mer på djupet.

Övergripande intryck
Det går lätt att packa upp loket ur sin
låda. Man lyfter upp en plastinsats ur
kartongen, snäpper upp dess ena ände
och viker därefter upp överdelen. Så står
loket där på underdelen, fritt att lyftas
upp och ställas på rälsen. I kartongen
finns en påse med lösa dragkrokar och
luftslangar, att montera för den som
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vill. Ett kortfattat instruktionsblad för
modellen ingår, delvis med svensk text,
inklusive en sprängskiss för reservdelar.
Första intrycket av loket är att det
är gediget och en tämligen god avbildning av en T44. Vad vi har kunnat se
är avvikelserna från förebilden relativt
få. Gjutningarna är väl utförda av både
kåpa och chassie. Målningen och märkningen är mycket distinkta och korrekta
gentemot förebilden.
Det för i sin tur in tankarna på vad
modellen ska föreställa: T44 nummer
376 i leveransutförande eller någon
gång under sin verkamma period, med
allt vad det innebär av modifieringar
och reparationer? Vi bedömer att det
handlar om leveransutförande.
Förebilden är stationerad i Tomteboda och ägs av Green Cargo. Loket har
fortfarande orange och mörkblå origi-

nalmålning men med Green Cargos logotype på hyttsidorna.
Littera T44 tillverkades i tre olika serier och det framgår vid studier av förebildsfotografier att det skiljer i utförande och detaljer mellan individer i olika
serier. Därmed behöver man jämföra
med just 376, eller åtminstone ett lok
ur samma serie, för att kunna göra en
rättvis bedömning.
Det finns några påtagliga avvikelser på
modellen gentemot förebilden: boggieoken, taket, vindrutorna samt strålkastarnas utförande och placering. I övrigt
är det en både välgjord och förebildstrogen modell.
Försett med mfx digitaldekoder anmäler loket sig självt till Mobile Station
(som var vårt testsystem). Det finns tre
ljusbilder: helljus, halvljus, växlingsläge,
och så växlande röd slutsignal.

Loket startar mjukt och går stadigt
och tämligen tyst i spåret. Släpskon hörs
visserligen en del men drivningen låter
inte mycket, oavsett körriktning. Det
ska tilläggas att vårt provexemplar inte
var ordentligt inkört innan testet.

Detaljering, målning
och märkning
Märklins modell av T44 har alla detaljer
som man kan förvänta sig av en seriemodell i H0. De flesta är välgjorda, sånär
som på några enstaka. Som framgår av
tabellen på nästa sida håller loket exakta
H0-mått i de allra flesta avseenden.
Loket är dock något för högt. Taket
ligger 1,5 mm för högt över rälsen och
bufferthöjden är 0,8 mm högre än skalenligt mått. Det faktum att drivhjulen
har 0,3 mm för stor diameter spelar
mindre roll för detta.
Kåpan är gjuten av zinkgods vilket ger
loket extra tyngd. Den skruvas fast underifrån med två skruvar och motorhuvarna sluter tätt mot gångbordet.
Detaljerna på den gjutna kåpan är
mycket fint utförda och trogna mot förebilden, vad gäller jalusier, markeringar
för luckor, lucklås med mera.
Lyftkrokar för motorhuvarna saknas
och sandlådorna under gångborden
upplevs som lite för små, jämfört med
hur de ser ut på förebilden. Däremot är
boggiesidorna välgjorda, liksom också
fotstegen, tankarnas gavlar och rören
längs ena rambalken.
Både i lokets fram- och bakände sitter
de övre strålkastarna något för lågt och
alla strålkastare saknar dessutom kromsarg. Antagligen är den lägre placeringen
en eftergift på grund av kåpans tjocklek
men eftersom den är gjuten i lättmetall
borde det ha kunnat gå att lösa, tycker
man. Kromsargar kan man förstås måla
dit om man så önskar; strålkastarna ser
lite fel ut när dessa saknas.
Räcken, lejdare och ledstänger på
gångbordet är alla gjorda av pressad plåt.
Det gör att de blir platta och inte runda
men å andra sidan är de raka och tämligen hållbara. Handledarna längs med
motorhuvarna är separata och utanpåliggande men ligger an mot huvsidorna
utan mellanrum. Stegen och lejdarna
mitt på höger sida är felaktigt utförda.
Hytten är gjord av plast, trädd över
kåpan. Detaljeringen av inte minst dörrarna är god. Det finns en antydan till
hyttinredning men den är relativt grov.
På vindrutorna finns torkare fint markerade. Däremot är själva rutorna för

Intill: Sidovy, frontvy samt detalj av
framänden. Nertill: Här syns hur fina
gjutningarna och märkningarna är.
små jämfört med förebilden. Eftersom
detta är en väl synlig del i karaktären hos
T44 så blir skillnaden märkbar. Förebilden har gummislister runt vindrutorna
och kromlister runt sidorutorna. Detta
finns även återgivet på modellen.
På ömse sidor om de mittersta sidorutorna sitter vindavvisare. De ger ett
något grovt intryck om man betraktar
dem nära och rakt från sidan. Fram- och
baktill på hytten sitter tyfoner, som är
relativt väl utförda.
Taket är en annan karakteristisk detalj
på en T44. På Märklinmodellen upplevs
taket som avvikande från förebilden.
Det beror främst på ett relativt grovt utförande av både taket och solskydden
på ömse sidor. Sidorna av taket är även
relativt långt neddragna och sticker ut
en bit utanför hyttväggen, vilket de inte
gör på förebilden.
Vårt intryck är att Märklin tagit ett
standardtak till något modernt diesellok
och satt på. Det är synd, för tillsammans
med de för små vindrutorna påverkar det hela upplevelsen av en i övrigt
mycket väl utförd modell.
På vårt lånade provexemplar fanns
också en glipa mellan hytten och taket.
Vi har förstått att detta varierar mellan
olika modeller. Glipan kan dock åtgärdas relativt enkelt genom att ta loss taket och fila lite på hyttgavlarna (se Allt
om Hobby nr 2/2009).
Målningen är gjord enligt SJ:s färgschema med orange, mörkblått och
grått. På modellen är den är mycket väl
utförd, som ett nyss levererat eller nymålat lok.

Vi hittade bara enstaka småställen där
målningen inte var helt bra: lite rött
ovanpå annars grå fotsteg och så borde
buffertarnas fästplattor ha varit gråa.
Märkningen är både välgjord och korrekt – då förstås med reservation för vilken tid som modellen ska representera.
Som nämnts ägs T44 376 idag av Green
Cargo och huserar vid Tomteboda. Modellen har SJ-märkning och en skylt
”Hemstation Vännäs”.
Förebildens boggier hänger i ok som
sitter fast under gångbordet. På Märklins modell sitter oken istället på själva
boggierna. Det medger större flexibilitet
för boggierna men eftersom det saknas ett par millimeter mellan oken och
gångborden så ser det konstigt ut.
På båda naven till axel 1 och 4 sitter
dosor, med kablar som går uppåt i boggiernas ändar. Dessa föreställer delar till
systemet för fastbromsning och stämmer överens med förebilden.
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Teknik och gångegenskaper
Kåpan tas av med två skruvar undertill,
vilka visas i bilden nederst på denna
sida. Det är när man lyfter av kåpan som
man inser att den har en viss tyngd.
Märklins T44 drivs av en elvapolig
softdrive sinusmotor med svänghjul. Via
kardaner till båda boggierna drivs samtliga fyra axlar. Vänster hjul på axel 2 och
höger hjul på axel 3 har slirskydd.
Genom att boggierna är så flexibla
som de är så klarar loket utan vidare
Märklins snävaste kurvradie på 360 mm.
Det går även genom S-kurvor utan problem eller att drivningen protesterar.
Motorn styrs i sin tur av elektronik på
ett kretskort ovanpå motorn. I kortets
ena ände sitter den 21-poliga mfx-dekodern. I den andra änden sitter två runda
plastkåpor för att kunna montera högtalare för ljud. (Enligt en forumtråd finns
det en mfx ljuddekoder från ESU att
montera in i loket; se länk på sidan 4.)
Genom mfx-dekodern anmäler sig loket själv till Mobile Station som ”T44
376 SJ” och adressen från fabrik är 44.
Med Mobile Station kan man använda ljusfunktionerna och koppla ur den
digitala accelerationseffekten. Det går
förstås även att ändra CV-värden och
byta adress (och köra loket, inte minst).
Sinusmotorn och dess elektronik ger
loket mjuk gång. Lägsta hastighet är
låg, vilket stämmer med förebilden, då
det konstruerades för att kunna köras
så sakta som 5 km/h utan kylproblem.
Maxhastigheten är också relativt låg; det
är ingen rälsraket som rusar runt banan,
även om man drar på för fullt.
Dragkraften har vi inte kunnat mäta på
ett tillfredsställande sätt. Eftersom loket
inte är alltför tungt (295 gram) så gör de
båda slirskydden säkert nytta. Körprov
på en rundbana med 4,2 % stigningar i
kurva med radie 360 mm visade åtminstone att loket klarar av att dra ett tiotal
vagnar uppför utan att slira. Mer kan vi
inte säga om lokets dragkraft i nuläget.
Genom kortkoppelkulisser blir avståndet kort till en påkopplad vagn,
samtidigt som rörligheten blir god ge-

Över: T44 under skalet. Till höger sitter dekodern, till vänster kåporna för
högtalare. I ändarna står kretskorten
för belysningen upprätt. I mitten
syns motor och svänghjul.
Under: Undersidan av loket. Släpskon sitter under framändens boggie
och har helt slät glidyta. Inringade är
de båda skruvar som håller kåpan.
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Måttjämförelse
Förebild

1:87

Modell

Längd över buffert

15400

177,0

177,0

Längd över buffertbalk

14160

162,8

162,7

Avstånd r.ö.k.* – buffertcentrum

1040

12,0

12,8

Buffertlängd

650

7,5

7,2

Taköverkant

4300

49,4

51,0

Huvöverkant

—

—

—

Lokkåpans bredd

—

—

—

Hyttbredd

3160

36,3

36,3

Huvbredd

1870

21,5

21,5

Hjulbas (total)

9400

108,0

108,0

Axelavstånd (i boggie)

2400

27,6

27,5

Axelavstånd (boggieavstånd)

7000

80,5

80,5

Drivhjul, diameter

1015

11,7

12,0

(Alla mått anges i mm.)
Längdmått

Buffertmått

Höjdmått (över r.ö.k.)

Breddmått

Hjul, boggier, axlar

Enligt norm**

Hjulmått
Avstånd mellan hjulens insidor

—

Min 14,0

14,1 (13,9-14,2)

Flänstjocklek

—

0,9–1,0

0,9

Flänshöjd

—

Max 1,35

1,4

Hjulbredd

—

Min 3,0

3,1

* r.ö.k. – rälsens överkant.
** NEM, RP25 eller 3R-norm (i det här fallet MOROP 3R-norm, NEM 340,
www.miba.de/morop/nem340-d.pdf).

nom kurvor och växelgator. En NEMkoppelficka gör att man lätt kan byta ut
det medföljande Märklinkopplet till vad
man istället önskar använda.
Ljuset kan ställas i tre olika lägen när
det är tänt: helljus, halvljus och så kallat
växlingsläge. Det ändras med ljusknappen samt knapp 1 och 8 (se bildsvit):
• Helljus – samtliga strålkastare i körriktningen lyser med fullt sken (regleras via ljusknappen; standard ljusbild). I andra änden lyser endast röd
slutsignal i mitten upptill.
• Halvljus – de övre strålkastarna i körriktningen lyser något svagare medan
de nedre lyser svagt (regleras via knapp
1). I andra änden lyser endast röd slutsignal som tidigare.
• Växlingsläge (markeringsljus) – endast de nedre strålkastarna lyser, svagt
och i båda ändarna (via knapp 8), röd
slutsignal bakåt.
Påsen med extra tillbehör: koppelkrokar, koppelimitationer och bromsslangar att monteras i lokets ändar.

De fem olika ljusbilderna (uppifrån
och ner): Helljus, halvljus, växlingsläge (s.k. markeringsljus), röd slutsignal vid hel- och halvljus samt röd
slutsignal vid växlingsläge.
Belysningen sitter fast monterad på
ett kretskort i var ände av chassiet. Med
kåpan på och helljuset tänt lägger man
märke till att de övre strålkastarna lyser
starkare än de nedre. Det visar sig bero
på att kretskorten är lite för smala, så
att ljuset kommer snett inifrån och ut.
Det gör också att vid halvljus eller i växlingsläge så lyser de nedre strålkastarna
sämre. Eftersom kretskorten är fasta så
går detta heller inte att justera på något
enkelt sätt, vad vi kan räkna ut.

Slutintryck
Vi menar att Märklin har gjort en fin
modell av T44 nummer 376. De flesta
detaljer som ska vara på loket finns och
gjutningarna är väl utförda. Funktionaliteten är god och loket går bra i spåret.
Målning och märkning är mycket fint
gjorda. De allra flesta måtten håller skala 1:87 samt ligger inom angiven norm.
Det finns några detaljer som man kan
ställa sig lite undrande till och som påverkar intrycket av en T44 i modell: utförandet på taket, som mer ser ut som
om det hör till en MaK-diesel, samt att
vindrutorna är för små. De övre strålkastarnas lite för låga placering samt avsaknaden av kromsargar gör också att modellen känns lite karaktärslös.
Sammantaget tycker vi att modellen
har ett par missar men den är välgjord,
fungerar bra och är prisvärd.
D

Tekniska uppgifter modellen
Artikelnummer

Märklin 37940

Vikt

295 gr

Motor

11-polig softdrive sinusmotor

Drivande axlar

4 st (samtliga)

Svänghjul: antal; storlek

1 st; 17 x 6 mm

Antal slirskydd

2 st (axel 2: vä. hjul, axel 3: hö. hjul)

Dekoder

21-polig mfx, direktmonterad i kretskort

Adress; beteckning

44; ”T44 376 SJ”

Ljusväxling

Hel-, halv- och markeringsljus; rött slutljus

Ljud

Nej (utrymme för högtalare finns)

Koppel

Koppelkuliss; NEM-ficka; standardkoppel

Extra tillbehör

Påse med koppel och bromsslangar

Rekommenderat cirkapris

2500 SEK
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• Höganäshus enligt Kajsa Warg
Läs en byggartikel om hur man tager vad man haver
vid husbygge till modelljärnvägen!
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Tack till våra annonsörer!

Modelljärnvägsmagasinet
Sveriges nya tidskrift för modelljärnväg och modellrallare.
Beställ vår annonsprislista – rabatterat
pris första året!
annons@mj-magasinet.se

HNJ Verkstad
Byggsatser av svenska lok, motorvagnar
och vagnar i H0, i mässing, resin och gjutet.
Byggdelar. Drivningar. Tillbehör. Dekaler.

SJ littera Grf med dekaler
för Eve, Milda och Felix.
Resinvagn (exkl. dekal, hjul
och koppel):
595 kr
Dekaler:
110 kr/st
Bild © Bo Japlin

Göran Nilsson • www.hnjverkstad.eu • info@hnjverkstad.eu
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Tel: 08-248910
Fax: 08-247140
www.mjhobby.se

