Railwegmodellen.
Een korte introductie: ik ben Erik van Zuijlen en heb tot een aantal jaren geleden gewerkt als
technisch medewerker eerst bij NS en daarna bij Strukton. Ik was betrokken bij de bouw van veel in dit
verhaal genoemde railwegvoertuigen.
De schaalmodellen zijn allemaal (op de eerste na) 1:43 of 1:50. Net als in de NS tijd kocht ik het
model van de vrachtwagen via Volvo Truck en Bus of later via webshops op internet. Het chassis
werden aangepast aan de juiste maatvoering en de opbouw werd geheel uit styreen plaat- en
profielmateriaal gemaakt. Alles met behulp van juniorzaagjes, slijpschijfjes, operatiemesjes, een
goede leesbril, een miniboormachine, pincetten en als lijm tri. De tekeningen van de echte
railwegvoertuigen werden ter beschikking gesteld door de fabriek in Zweden. Op de foto's is goed te
zien dat het bouwen steeds meer gedetailleerd werd. Al doende leert men en het werd steeds meer
een uitdaging om de wagens zo goed mogelijk na te bouwen. Er staat voor dit jaar nog wel een
uitdaging op mijn planning maar daar zal het resultaat later wel een keer op de site te zien zijn, het is
geen bovenleiding materieel maar wel imposant.
Alle modellen zijn bedoelt om als relatiegeschenk aan de desbetreffende firma te geven, ook staan
bijna alle modellen in een vitrinekast bij SRS Sjölanders in Osby.
Hoe het begon.
In de jaren 80 werd het noodzakelijk om de Unimog automontagewagens te gaan vervangen. Als één
van de kanshebbers werd bij de firma Hilton een Mercedes 1617 met een montagewagenopbouw
besteld. Deze heeft als prototype gewerkt en daarna kwam de wagen over. Er was bij geen van de
toenmalige EV secties interesse in deze wagen.
Bij EV Utrecht was toen behoefte aan een trekkracht die de montagetrein en meer van station Gouda
naar de in aanleg zijnde halte Goverwelle kon vervoeren. De keus was eenvoudig, het werd de Hilton
maar dan met autolaadkraan en laadbak. Ook werd een treinrem in gebouwd in Zweden bij SRS
Sjölanders.
Ik had nog wel een Mercedes modelletje van Kibri op de schaal 1:87 staan en een kraantje was ook te
koop.
Hiervan bouwde ik een model van de Unimobil (universeel wagen).

Toen ik dit modelletje aan de toenmalige verkoopleider van SRS Sjölanders liet zien was deze erg
enthousiast.
Doe mij er maar een stuk of 7. Toen deze klaar waren kwam er nog een vraag naar meer modellen, in
totaal heb ik toen meer dan 20 van deze unimobilen gemaakt.
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Automontagewagen.

Hoe het verder ging:
Daarna kwam een volgende vraag; kan jij een SRS Sjölanders automontagewagen bouwen zoals de
VRB 91 / 92? Maar wel graag een maatje groter, schaal 1: 43 of 1: 50.
NS was toen druk bezig met de automontagewagens van SRS in gebruik te nemen en een model van
deze wagen zou leuk staan in Osby waar de fabriek is. Dit model was als wegmodel gebouwd, d.w.z.
op de rubberbanden en de bordessen naar beneden. De opschriften werden door een collega van NS
Infra Services verzorgd.
Dit model heeft lang bij de VVV is Osby gestaan als reclame voor streek!producten. Nu staat het bij de
SRS verkoopafdeling in een vitrine.

Stormobil voor NS

Bij de railwegvoertuigen in Nederland mocht een Stormobil niet ontbreken. Ook deze werd in 1: 50
gebouwd en ook weer in transportpositie over de weg.
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Rescue vehicle voor Engeland

Een volgend model waar SRS Sjölanders behoefte aan had voor een klant in Engeland was een
rescue vehicle. Dit is een railwegvoertuig dat bij calamiteiten ingezet kon worden en een zwaardere
autolaadkraan aan boord had en een werkplaats. Dat was best een spannend model zo een grote
wagen, een FL 9 met drie assen.
Automontagewagen voor NS

Natuurlijk is een automontagewagen in vol bedrijf een veel betere reclame voor SRS, dus bouwde ik
een automontagewagen op het spoor met de bordessen omhoog en het kleine bordes naar buiten. In
de showbox, waar overigens alle 1:50 en 1:43 modellen in staan, heb ik als echte EV-er een stukje
bovenleiding gemaakt. Dan ziet het er nog mooier uit.
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Stormobil voor Strukton, Volker en BAM

Een Stormobil mocht toen ook in volle glorie dus in werkstand gebouwd worden. Dit model is in de
Strukton tijd gebouwd en de 1:1 versie zijn toen in Sittard en Meppel gaan werken. Op deze Stormobil
staat ook nog een draadlifter die het ondermeer mogelijk maakt om de draagkabel op te tillen.
Rescue vehicle voor Korea

Voor de Koreaanse spoorwegen bouwde ik een tweetal rescue vehicles op basis van de Volvo FL 6.
Deze railwegvoertuigen zijn uitgerust aan de achterzijde met een laadklep en een bedieningsplaats
om achteruit te rijden veilig mogelijk te maken. Deze uitvoering kan op het spoor 80 km/u rijden. De
inrichting is deels werkplaats en een mogelijkheid om personen te vervoeren is ook aanwezig.

4

Stormobilen voor Engeland.

Voor een Engelse spooraannemer heb ik een aantal Stormobilen gebouwd, zoals te zien is hebben
deze een afwijkende hoogwerkerbak en een meetstroomafnemer t.b.v. de hoogte en verschuiving van
de rijdraad.
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Bordeswagens voor Engeland.

Voor dezelfde spooraannemer heb ik een aantal bordeswagen gebouwd op basis van een DAF 45
vrachtwagen. Dit lichte railwegvoertuig heeft in plaats van het bekende draaistel een enkele
aangedreven achterste spoor as. (ooit hadden we in Nederland 3 DAF lasauto's met deze
aandrijving).
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Mosi voor NS Infra Services Railbedrijven Noord, Zuid en Randstad.

De moderne Sik.
Als opvolger van de NS Sik werd gezocht naar aan alternatief, dit werd de Moderne Sik. Hiervan heb
ik er 5 gebouwd. Deze modellen zijn destijds aan de directeuren van NS Infra Services Railbedrijf N,
Z, Randstad en aan directeur NS Infra Services gegeven. Ook in werkplaats Tilburg heeft er één
gestaan die heeft helaas een paar verhuizingen en valpartijen niet overleeft...

De "grote" Unimobilen.

Binnen het zelfde kader vallen de Unimobilen die gebouwd zijn, hiervan heb ik er ook een paar
gebouwd waaronder één voor één van de bedienaars bij Strukton Rail Noord die werd aangeboden
door zijn familie voor zijn verjaardag.
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De Hefbordeswagen XL

Voor de afdeling bovenleiding van Strukton Rail is destijds de HBA XL gebouwd, ook hiervan heb ik
een model gebouwd dat nu in Den Bosch bij Strukton Rail Equipment staat.

Railweghoogwerker met kraan en werkplaats.

Voor een Zweedse bovenleidingbouwer heb ik deze grote Railweghoogwerker gebouwd. Deze is
voorzien van een meet pantograaf, werkplaats en twee draadlifters op het dak van de werkplaats.
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Railweg sneeuwploeg.

Voor Balfour Beatty in Zweden heb ik dit model van een sneeuwploeg gebouwd uitgerust met een
autolaadkraan met afstempeling, eenfront ploeg en om de zijkanten sneeuwvrij te maken aan elke
kant een zijploeg. De voorploeg is afneembaar en dan kan de nu in de laadbak staande borstel
gemonteerd worden.
Een railweghoogwerker met dubbel cabine.

Dit model dat bij Strukton Rail in Zweden werkt, heeft een dubbelcabine tbv het meerijdende
personeel, een sneeuwborstel aan de voorzijde en een kraantje voor het lichte werk. Ook deze
stroomafnemer heeft een meetfunctie.
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Stormobil (LRB 17) Strukton Rail Zweden.

Een model van een moderne Stormobil (LRB 17). Ook deze werkt bij Strukton Rail in Zweden. Als
extra heeft deze een sneeuwborstel aan de voorzijde.
Een multifunctioneel railwegvoertuig voor Infra Nord.

Dit topstuk voor Infra Nord in Zweden is uitgerust met een containerwisselsysteem. Door het chassis
te laten zakken is het mogelijk om de op de foto staande modules op en af te zetten. Behalve een
sneeuwborstel is er tussen de Volvo en de sneeuwborstel ook een kleine sneeuwploeg geplaatst.
De borstel voor emplacementen en de ploeg voor de vrije baan.
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Een LRB 17.

Dit is tot nu toe één van de laatste modellen die ik gebouwd heb een "standaard" Stormobil (LRB 17)
die bij de VR Track in Scandinavië gaat werken.
Een railweghaspelwagen.

Ook dit model is voor VR Track in Zweden. Uitgerust met een 21 tonmeter kraan en drie haspelbokken
die elk, door een hydraulisch systeem, trekkracht op rijdraad / draagkabel kunnen brengen. De
autolaadkraan brengt de rijdraad / draagkabel tot op werkhoogte.
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