
Benzinvogne
Vognene fremtræder meget naturtro
med løbebro og påfyldningsventil.
Plasticvognkasse - 2-akslet - pinol-
lejer - længde 10,6 cm - bremse-
platform med håndsving.
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Nr. 130 Benzinvogn Shell, gul
med stiger på begge sider.

Nr. 131 Benzinvogn alum.-farvet Esso

Nr. 132 Benzinvogn BP, gren

Nr. 133 Benzinvogn Caltex, red

Nr. 134 Benzinvogn Gulf, orange
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Transformator til
elektriske tog
Type B
50 VA 220 V/20 V-1 6 V-4 V

Rød kørespænding
Grøn 20 V
Blå 16 V

Gul 5 V

Transformatoren er
forsynet med termostat
med trykknap, så den
er absolut sikret
mod eventuel brand.
Transformatoren er i

jernkasse med
kontrollampe og
fremtræder i en -sort
rynkelak.

DANSKE MODELLER DANSK KVALITET

DANSK MODELJERNBANE

DANSKE MODELLER DANSK KVALITET

LONG-vogne

LONG's vognmateriel har plasticoverdel,

medens undervognen er helt af metal.
Dette giver lavtliggende tyngdepunkt, så

vognene ikke trækker af sporet i skarpe

kurver. Vognenes pinollejer giver tillige
let løb, så selv lette lokomotivtyper af
andre fabrikater kan trække ret mange.
På bestilling leveres vognene med iso-

lerede hjul og Fleisman-kobling til kør-
sel på anlæg med 2-skinnedrift.

Alle vogne og motormateriel er forsynet
med den internationalt vedtagne fuld-
automatiske kobling (MOROP) type A.

m .

lu 0

---------------

\fil

Arkiv www.danskmodel.dk



Nr. 500 
Diesel-elektrisk lokomotiv GM/NOHAB 

model af DSB's litra MY 
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N r. 400 ' 

2. klasse personvogn 
model af DSB's litra CD 

Plastikvognkasse 
- 

2-akslede bog- 
gier 

- 
pinollejer 

- 
længde over 

puffere 20 cm. 

Ølvogne 

Vognene fremtræder meget naturtrd 
Plasticvognkasse - 2-akslet - pinol- 

lejer - længde 10,6 cm - bremse- 
platform med håndsving. 

Nr. 120 Tuborg uden paraply 

rir 

DANSKE MODELLER 

Perfekt omskifter til fjernstyring uden ryk - diskret 
anbragt 'håndskift - 3-akslede boggier - træk på 2 
hjulsæt med gummibelægning - specialkonstruktion 

af maskinboggier, så hele vægten overføres til driv- 
akslerne - 3 fronjlanterner i hver ende, tænder i 

kørselsretningen - metaloverdel. 
længde 

over puffere 21,7 cm - vægt 650 g. 

Nr. 122 Carlsberg 

if 

BRYGGERIERNE 

Nr.123 Albani 

DANSK KVALITET 

Motorvogne 

Lukkede godsvogne 

N r. 250 
Diesel-elektrisk motorvogn 

model af DSB's litra MO 

med perfektomskifter til fjernstyring uden ryk, - træk 
på 2 hjulsæt med gummibelægning - frontlanterne 

i begge ender, tænder i kørselsretningen - metal- 
overdel. 
Længde over puffere 23 cm - vægt 625 g. 

Nr. 250 A MO-vogn uden motor til lyntogskørsel. 

Plasticvognkasse 
- 

2-akslet 
- 

pinollejer 

bevægelige skydedøre - bremseplat- - længde 10,4 cm. 
form med håndsving - længde 10,6 cm. 

W. 110 Brun lukket godsvogn 

model af DSB's litra HD 

Nr. 111 Hvid lukket godsvogn 
model af DSB's litra IAR 

Nr. 112 Hvid lukket godsvogn, kødvogn 

model af DSB's litra IAK 

Åbne godsvogne 

Nr. 105 Åben højsidet godsvogn 
model af DSB's litra PB 

EUROP-mærket 

Nr. 105-S Åben højsidet godsvogn 
model af DSB's litra PB 

EUROP-mærket 

Nr. 105-K Aben højsidet godsvogn 
model af DSB's litra PB 

EUROP-mærket 

LONGS motorvogne har nylontandhjul og nylonkardan, der har stor slidstyrke. Vognene fremstilles iøvrigt helt af metal, hvad der giver stor vægt og dermed følgende stor trækkraft. På vandret og lige bane trækker 
modellerne 180 2-akslede vogng med pinollejer. Alle drivhjul har belægning af blød syntetisk gummi, som ikke 
ødelægges af smøreolie. Dette er en væsentlig årsag til den store trækkraft. Under omskiftning fra frem til bak 

afbryder maskinerne selv strømmen til motor og belysning. På denne måde undgås enhver form for ryk i toget. 

Plasticvognkasse - 2-akslet - pinollejer 
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