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Wybed ott bobby olk
Den ideelle skinne til M 0 D E L BAN E N
er den nye
plaJticdleinne

FLEX skinnen
(nionsterbeskyttet)

FLEX-skinnen er med plasticsveller, den kan lægges i alle vinkler
og kurver og uden besvær danne naturlige banelegemer.
Samles ved hjælp af den nye epokegørende FLEX-skinnesamler.
Dersom De ønsker et transportabelt skinnelegeme med fastfor-

mede skinnestykker, opnås dette bedst ved at benytte originale

FLEX-SKINNESAMLERE
som bevirker, at skinnelegemets form bibeholdes.

VEJLEDNING1or Samling a Flex-dhinner
I
it Tag et passende stykke skinne, form denne til den ønskede facon. Påse, at

der ingen spænding er i det bukkede stykke. Klip (sav) 2-3 sveller over imellem midterskinnen og de to yderskinner, fjern de løse ender af svellerne, således at midtersvellen bliver under lederskinnen som isolator.
-k Indskyd Flex-skinnesamleren, fastklem eller pres omhyggeligt de 12 små
flige ned i køreskinnerne, så den låses.
-K Afsav køreskinnerne ca. 8 mm og ledeskinnen ca. 12 mm fra samlestykket.
* Vend skinnen om og pres en skruetrækker e. 1. i ledeskinnen, så den åbnes
og kan skydes over den anden skinne, så der er elektrisk forbindelse.
* Påsæt de kendte skinne-samlere på henholdsvis højre ell. venstre køreskinne.
II
* For den fastmonterede modelbane afkortes skinnerne vinkelret efter at være
lagt på plads.
it Fjern en svelle under køreskinnerne (ikke under midterskinnen), indskyd
samlestykket halvt, benyt en tråd eller nål til midterskinnen til den elektriske
forbindelse. Fastklem omhyggeligt de 12 flige.
Forhandles af :

E. NAPPE

Sorøvej

En gros:

PAUL CHRISTIANSEN
Gundsømagle pr. Roskilde
Telf. Gundsømagle 83
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Den ideelle skinne til

"li

MODELBANEN
er den nye plasticskinne

r

(mønsterbeskyttet)

FLEX-SKINNEN er med
plasticsveller; den kan lægges

i alle vinkler og kurver og
uden besvær danne naturlige
banelegemer.
Leveres i
længde.

- 100 cm

Forhandles af alle førende
forretninger.
Fabrikation og en gros:

Poul Christiansen Gundsømagle - telf. 83
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er navnet på det landskendte bøjelige skinnemateriale

i

skala HO [ 1:87]. der i

mere end 1 år har gået sin sejrsgang over hele Danmark.

Tusinder af mode!jernbanebyggere har allerede anvendt dette fremragende skinne._
materiale til deres anlæg i erkendelse af, at smukkere og bedre skinnemateriale
findes ikke.
Hvorfor?

20-TO-FLEX består af: massive, rettrukne, modelrigtige messingskinne-

strenge monteret på sorte, flexible fibersveller, der kan monteres l
enhver kurve efter ønske, skinnelængde 1000 mm.
JO-TO-FLEX profilskinnen er i skalahøjde 2,8 mm og skinnehovedet er
forsynet med flad, kantet ryg, der giver absolut bedste kørsel. Skinne-

foden er tilpas L bredden og plan, hvilket giver let montage, og man
undgår, at skinnen »vælter«.

Til 70-TO-FLEX skinnemateriale leveres de bekendte og smukt udførte
løsdele til sporskift og sporkryds [15° og å0°], således at et komplet

og elegant banelegeme kan opbygges fuldstændig efter ønske for
små penge.

70-TO_FLEX kan anvendes til såvel 2- som 3-skinnedrift. Benytter De

3-skinnedrift, skal De blot montere en midterleder [3. skinne]

i

form at

en p loddet tynd, rettrukken messingtråd, der diskret opfylder betingelsen for 3-skinnedrift uden at virke klodset og ødelægge det
modelmæssige indtryk.
70-TO-FLEX er eneste bøjelige skinnemateriale med massive

heltrukne

skinnestrenge, hvortil De kan få løsdele til sporskift og sporkryds.
KORT SAGT - DE KOMMER IKKE UDEN OM

En gros:
PRISER:

30-TO-FLEX

JO-TO-FLEX

Grønnevej 270, Virum

skinnemateriale
kr.

Mønsterbeskyttet

4,85 pr. m.
Forhandles af:

JO-TO-FLEX

profilskinne
kr. 1,35 pr. :130-TO-FLEX

løsdele til sporskift
kr. 11,70
JO-TO-FLEX

løsdele til sporkryds
kr. 11,25 og 11,50

HOBBY CEN-ir-RALEN
Møn ter ade 10 - K19hyn K.
Telf. Byen 5714x

