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Se mere på; www.dfmodeltog.dk

Kender du SYMOBA kortkoblinger ?
SYMOBA kortkoblinger er en nem løsning for at få
kortkobling på dit materiel, gammelt som nyt. En
SYMOBA består af en kulisse føring og
koblingsskakt, hvor der kan monteres netop den
type kobling du ønsker. Ideen er meget enkel.
Kulissen, som er en lille firkantede plade, limes
fast på undervognen og derefter sættes selve
koblingsholderen fast - og så har din model
kortkobling. Er koblingen på en af dine ældre
vogne knækket af, eller har du lige bygget en ny
model som skal have koblinger, kan du med fordel
sætte en SYMOBA kobling på.

~

Bestilling på; dfmodeltog@mail.dk

DSB & LJ - Personvogn litra Bg.
Vi har bygget en lille ekstra serie DSB Bg
personvogne og Lollands Banens udgave af
samme vogn type. Kvaliteten er den sædvanlige.
Alle vogne er udstyret med NEM KKK
kortkoblinger af typen SYMOBA. De er korrekte i
bemaling og har alle forskellige drift numre m.m.

Der er kun få vogne til salg af Bg vogne fra LJ og
DSB. Leveres i fine røde æsker, med alle dele
monteret. Valgfri AC eller DC hjul.
Kun få vogne tilbage.

Pris pr. stk. 1495,- kr.

DEKAS - Tilbehør & dele til modeltog

Vi har 3 forskellige sæt med SYMOBA
kortkoblinger, samt koblingslære til justering af
koblingshøjden og meget andet tilbehør !

Et komplet sæt med to kulisseføringer
samt to koblings skakte koster kun 50,- kr.

Mange forskellige dele til især forbedring af
industri fremstillet modeller, men også til dine
egne projekter. Vi har det meste fra DEKAS og det
vi ikke har får vi hjem. DEKAS er kvalitet til den
Danske modeljernbane.
Puffer til Heljan MX og MY. Super flotte sorte
metal puffer lige til at udskifte med de originale. 4
stk. kun 39,- kr.
Der er også puffer til MS lyntog og CU vogne.

Tilbud til DSB Cm personvogne
Små plader med tekniske litra til Heljans nye CM
personvogne. De sættes nem og enkelt på
undervogne hvilket giver vognen er meget naturtro
og rigtigt look. Overgangspladerne til harmonikaen
på vogngavlen, som på Heljan modellen mangler,
har vi naturligvis på lager. Begge dele samlet til
kun; 90,- kr. pr. sæt.
DEKAS har meget andet. Se det store udvalg på
vores hjemmeside eller på www.dekas.dk
Se evt. sidste nummer af SPOR & BANER !

Super håndbygget kvalitet !

Personvognen OHJ C.220 - Epoke 3.

Har du set vores egne modeller af DSB
togfører vogne og værksteds vogne ?

Vi er lige startede bygningen af sidste serie af
denne smukke model. De fleste vogne er allerede
reserveret eller forudbestilt og der er kun få
stykker tilbage. Se vognen på vores hjemmeside !

Tidligere har vi bygget korrekte håndbygget
modeller på basis af Hobby Trade CU vogne… Nu
forsætter vi med togfører vogne i en ny udgave,
denne gang på basis af DSB CV vogne. Vognen
er med strækbånd fra DEKAS og naturligvis i den
korrekte flotte vinrøde farve, ikke blank men pæn
mat som den bør være. På siden hænger skiltet
”Togførervogn”. Nu vi alligevel skulle bygge nye
vogne på basis af CV har vi valgt at bygge en lille
ekstra serie på basis af DSB CU vogne. Prisen er
forsat kun 895,- kr. for denne flotte model.
Værksteds vognen på basis af samme vogn, DSB
CV, kommer i en udgave med hjemsted i Vanløse
for sikringstjenesten. Vognen er uden strækbånd,
men ombygget med afblændet vinduer osv. En
meget flot model til et sidespor eller på vej til nye
opgaver, indrangeret i et godstog eller i et
arbejdes tog. Supermodel… Pris kun 795,- kr.

Vores egne håndbygget vogne...
Kvalitet og præcision i skala H0.

NYHED... DSB værkstedsvogn med tilhørssted i
Vanløse på Sjælland. Vognen er opbygget på
basis af en DSB CV vogn og er i den velkendte
grå farve som DSB brugte til deres specialvogne i
epoke 3. Vores udgave af vognen er helt korrekt
og har naturligvis fået afblændet vinduer, fjernet
kupeer, ændret tag og gavle samt ende platforme
m.m. En super korrekt håndbygget model med
kortkoblinger m.m.
Pris pr. stk. kun 795,- kr.
DSB togførervogn litra CU med strækbånd og
skilte på vognsiden. Ombygget, Lakeret og
monteret med DEKAS dele m.m., samt skiltet
"Togførervogn" på siden af vognen. Billede af
vognen er på hjemmesiden. En meget flot model
til godstoget.
Pris pr. stk. kun 895,- kr.

Bestil nu mens vi stadig har enkelte vogne til salg.
Valgfri DC eller AC hjul.

Pris pr. stk. 1495,- kr.

Mange reservedele fra eget lager...
Heljans CM vogn mangler overgangspladerne,
men vi har dem på lager.
4 stk. til kun 20,- kr.
Løse sæt med harmonikaer til Hobby Trade
personvogne af typen litra CM ( "Spids C-Mads" ).
Et komplet sæt består af 2 udslået og 2 indslået
harmonikaer.
4 stk. til kun 20,- kr.
Til dine vogne som skal køre i styrevogns tog med
MO som trækkraft, har vi de korrekte styrelednings
dåser til montering på vogngavlen af Cpl - Avl Cps - Ccl - EH pakvogn, og andre typer vogne
som kørte i MO styrevogns tog. Et sæt består af i
alt 8 dåser, 4 lange og 4 korte dåser, og er støbt i
sort plast.
8 stk. til kun 30,- kr.
Vi har andre ting på lager, enten til dem som
bygger selv, eller til dem som mangler en
reservedel. Bla. trin til Heljans vinrøde
personvogne litra CC - CD - CB - AV...
Til Hobby Trades CU og til MM-Modellers CV
vogne har vi de små "Krummelurer" til tagkanten,
og vi har bremseslanger fra både Hobby Trade og
Roco på lager...
Se tingene på hjemmesiden!

DSB

Skilte

”TOGFØRERVOGN”…

Som nyhed tilbyder vi inden længe et sæt med to
skilte med teksten ”TOGFØRERVOGN” lige til at
sætte på en ECO eller en CP vogn, som har kørt
som Togførervogn i epoke 3. De vil komme til salg
i et sæt med 2 skilte, i forskellige udgaver med og
uden nummer.
Info og pris følger !

DSB CV Togførervogn... NYHED

VORES GAMLE NYHEDER -

CV personvognen som togførervogn.

Kommer min bestilling mon ???

En flot vogn til godstoget. Nu er det muligt at få
forskellige udgaver af de velkendte togfører vogne
som kørte med i mange godstog i epoke 3, hvor
trækkraften var MY, MX eller Damp som f.eks.
litra N, H, D og E med flere. I denne vogn var
togfører med alle hans papirer over de forskellige
vogne i toget, og det var ham som lavede
bremsesedler til lokomotivføreren, vognsedler til
stationsbestyreren og i det hele taget havde styr
på godstoget og dets vogne. Han viste alt om
toget og hvor de forskellige vogne skulle hen... Ja,
det var tider dengang i epoke 3.
Vores model er bygget på basis af en CV
personvogn, som har fået DEKAS dele monteret,
bla. de velkendte strækbånd m.m. På siden af
vognen hænger naturligvis skiltet "Togførervogn".
Modellen har kortkoblinger osv. Vognene er blevet
omlakeret i den velkendte og korrekte flotte
vinrøde farve og med flotte litreringer. Vognene er
under fremstilling lige nu, så derfor kan vi ikke
frem vise et billede, men se evt. samme vogn som
DSB CU på vores hjemmeside. Lige så snart vi
har et billede af vognen kommer det naturligvis på
hjemmesiden.
Pris pr. stk. 895,- kr.

Levering af

DF Modeltog....

Vi har en del ordre som endnu ikke er leveret, men
fortvivl ikke - det skal nok komme !
Lige nu bygger vi DSB Værkstedsvogne og DSB
togførervogne, samt OHJ Bne vogne og i løbet af
et par uger starter vi produktionen af de lange OHJ
og HTJ "UIC Personvogne" fra epoke 4. Det bliver
et spændene projekt. Se mere nedenfor !
Vores problembarn, MaK diesellokomotivet fra
OHJ, litra DL 45 & DL 46, er stadig under udvikling.
Det går langsom men sikkert fremad. Det bliver
nogle flotte maskiner og med en god og sikker
køreegenskab.
Postvogne fra OHJ og HTJ kommer lige efter
serien af DSB postvognene som er under bygning
og levering lige pt.

OHJ / HTJ "UIC Personvogne"
Flotte og korrekte vogne fra Holbæk banerne til
epoke 4. De er 303 mm. lange og naturligvis i
korrekt udførsel og med de ændringer som OHJs
værksted udførte på vognene. Leveres i flg.
udgaver til epoke 4, alle med valgfri DC / AC hjul.

HTJ Bn.72 ~ OHJ Bm.282 ~ OHJ Bn.283 ~
OHJ Bnm.284 og den korte OHJ Bne.281.

Vores indpakning af modellerne
Alle vores modeller bliver leveret i flotte røde
æsker hvor vognen ligge godt beskyttet i et skum
indlæg. Ingen hård flamingo eller lign....

Pris pr. stk. 995,- kr. /

Pris for Bne 1495,- kr.

Forud bestil nu og vær sikker på en model !

Bestilling af vores produkter...
Ønsker du at købe eller bestille, evt. forud bestille
vogne eller andet fra vores udvalg / hjemmeside,
bedes du skrive en mail til os med din bestilling på;
dfmodeltog@mail.dk
Det er muligt at forudbestille en bestemt vogn eller
et lokomotiv. Der er IKKE købetvang og afbestilling
er altid mulig.

Her et eksempel med en DSB Bg vogn. Vognen
ligger godt beskyttet i æsken og er nem at tage op
uden at den vil få skader eller ridser m.m.

NYHEDSBREVET - Får du vores nyhedsbrev ?
Skriv en mail til os og bliv til meldt vores
nyhedsbrev - Så går du ikke glip af nyhederne !
Det er gratis og der er ingen købetvang, og du kan
til en hver tid afmelde nyhedsbrevet !

