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JO-TO-FLEX
Skal De bygge modeljernbane. og vil De gerne have et virkelig elegant anlæg, skal De bygge med JOTOFLEX. Tusinder af begejstrede
modeljernbanebyggere har allerede anvendt dette fremragende
skinnemateriale til deres anlæg, i erkendelse af at bedre og finere
skinnemateriale findes ikke. Desuden er JOTOFLEX meget nemt at
arbejde med. så det giver ingen begyndervanskeligheder, idet JOTOFLEX er monteret med massive profilskinner, der let kan overskæres,
og tilfiles.
JOTOFLEX består af massive. rettrukne profilskinnestrenge monteret

på sorte, flexible fibersveller, der muliggør anlæg af enhver kurve
efter ønske, og da profilskinnerne er massive, lader de sig let bøje
uden at miste facon.
JOTOFLEX profilskinnen er en massiv messingmodelskinne (ikke hul
i skalahøjde 2,8 mm og skinnehovedet har en flad.
kantet ryg. der giver den absolut bedste kørsel uden risiko for af-

messingblik)

sporing. Skinnefoden er tilpas bred og plan, hvilket giver let montage,

og man undgår at skinnen »vælter-Til JOTOFLEX leveres de bekendte og smukt udførte løsdele til spor-

skift og sporkryds. således at det er muligt at opbygge et komplet
og elegant banelegeme fuldstændigt efter eget -Ønske og for små
penge.
JOTOFLEX kan anvendes til såvel 2- som 3-skinnedrift. Vil De anvende
3-skinnedrift, skal De blot montere en midterleder (3-skinne) i form af

en tynd, rettrukken messingtråd, der meget diskret opfylder betingelsen for 3-skinnedrift uden at virke voldsomt klodset og samtidig
ødelægge det modelmæssige indtryk. Midterlederen påloddes små
messingstifter el.' skruer, der monteres midt i sporet mellem svellerne
med ca. 15 cm mellemrum.
-

KORT SAGT - DE ER PÅ RETTE SPOR. NÅR DE BRUGER
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'Prialiete jo JO-TO- FLEX
JOTOFLEX skinnemateriale, ska-

la HO. monteret med massive

skinnestrenge - lette at bøje

1

til enhver kurve (se illustratio-

1,

nen) - leveres i længder af
1 meter ......................

kr.

4.85

Midterleder for 3-skinnedrift, rettrukken messing, 1000 mm lang kr. 0,35
Skinnesamlere ....... pr. pose kr. 1.00'

I
JOTOFLEX

korkballast,

støj-

dæmpende underlag for JOTOFLEX skinnemateriale. bøjelig
til

enhver kurve - nedsætter

kørestøjen til et minimum. lev.

i længder af 1000 mm, pr. sæt kr.
JOTOFLEX profilskinne - ret-

1.25

trukken massiv messingskinne.

-

skalahøjde 2.8 mm, 1000 mm

lang ........................

kr.

JOTOFLEX løsdele for:

1.35

sporskift 15°. radius 600 mm.

højre eller venstre .........

sporkryds 15° .............
sporkryds 30°

.............

kr. 11,70
kr. 11,50
kr. 11,25

Elektr. relæ for sporskift ...... kr.

5.75

Sporskiftelygte. højre el. ven-

stre, rigtig modelstr. .......

r

-

Korkballast for sporkryds

....

kr.

0,75
0,50

Sporskiftetunger, højre og ven-

Svellemåtte for sporskift, 500 mm
lang ........................

kr.

1,50

stre .................. pr. sæt

Hjertestykke 15° .............

kr.

4.50

Tungeskifter

Hjertestykke 30° .............

kr.

4,50

Byggevejledning for sporskift ..

.................

En gros:

GRØNNEVEJ_ 270
Sorgenfri tryk

kr. 2.25

Korkballast for sporskift ...... kr.

.

VIRUM

kr. 3,50
kr. 0,30
kr. 0.85

r

