
Locotracteur Billard T80D (Jan van Mourik) 
 

 
Foto 1  Model van een locotracteur Billard T80D, een diesel 3-asser in de schaal 0e (1:43,5). 

 

Als donorloc/chassis voor het model in schaal 1:87 H0e gebruiken we een diesel rangeerloc van 

Fleischmann Piccolo type 7218. Dit is een 3-assig model dat redelijk goed overeenkomt met de as-

indeling van het gewenste prototype. Alleen de aspotten en verenpakketten op de wielscheenplaten 

van dit model komen niet erg overeen met de scheenplaten van de T80D. 

 

Foto 2  Model van een rangeer dieselloc van Fleischmann Piccolo, type 7218. 



 

Hiervoor maken we nieuwe scheenplaten die we samen met de bufferbalken voor en achter tot één 

kap vormen, die over het Fleischmann chassis heen wordt gebouwd. Na het afnemen van de 

bestaande kap en het losnemen/uitrekken van de buffers – waarbij tevens de hekwerken vervallen – 

houden we een kaal chassis over; hierbij verwijderen we tegelijkertijd ook de N-spoor koppelingen. De 

motor ligt nu los in het chassis. Zie onderstaande foto’s. 

      

Foto’s 3 en 4  Het gestripte model van de Fleischmann dieselloc, de motor ligt nu los in het frame. 

Voor het maken van de nieuwe scheenplaten en het frame gebruiken we diverse diktes van plastic 

card van allerlei firma’s zoals Evergreen (of iets soortgelijks), maar ook van Auhagen, Faller, Kibri, 

Vollmer etc. De losse motor wordt mettertijd in het chassis gefixeerd d.m.v. het machinistenhuis, en 

wel zodanig dat de motoras goed vrij kan draaien en niet te strak loopt op het tandwiel. Zoals op de 

foto’s is te zien bevat het chassis voor en achter 2 nokken. Hiermee wordt de nieuwe kap van 

scheenplaten en bufferbalken gefixeerd. In de rommeldoos vond ik nog een 3-assig draaistel zonder 

wielen, maar met een betere weergave van de verenpakketten en aspotten dan die van Fleischmann; 

ik monteer ze op de kop, zodat de verenpakketten boven zitten, hoewel dat zeker niet correct is, maar 

van een afstandje nagenoeg niet te zien. 

      

Foto’s 5 en 6  De te gebruiken draaistel scheenplaten die op de nieuwe scheenplatenkap worden gelijmd. 

Het frame en de scheenplaten van de loc is gemaakt van plastic card van 0.25 mm. De klinknagels 

zijn gemaakt door de aan de achterkant van de op maat gemaakte plastic card deelplaatjes met een 

(niet al te scherpe) priem putjes te maken op de juiste plaatsen, zodat aan de goede kant van de 

plaatjes uitstulpingen verschijnen die voor klinknagels door kunnen gaan. Zie de bouwtekeningen voor 

de juiste plaatsen van de klinknagels. De voor- en achterbufferbalk zijn opgebouwd uit twee lagen van 

0.25 mm plaat om wat meer stevigheid te bieden, waarbij tevens het plaatje aan de binnenzijde is 

voorzien van gaten voor de bovengenoemde nokjes. Hiermee wordt het frame vastgeklikt op het 

chassis; los halen van het chassis door met een scherp, dun voorwerp (een klein schroevendraaiertje) 

de bufferbalk (voor en achter) iets naar buiten te buigen, zodat het chassis los komt van het frame. Zie 

de foto’s hieronder. 



  

Foto’s 7 en 8  Het frame van de loc geplaatst op het chassis, nog zonder bufferbalken voor en achter, maar wel met de draaistel 

scheenplaten die reeds op hun plaats zijn gelijmd. 

 

De bovenkant van het frame (grijs) is een uitgesneden stukje plastic plaatje van Wills met een dikte 

ca. 1 mm en een ruitvormig motief, welke als voetplaat dienst doet. Hieronder een paar foto’s van het 

frame inclusief bufferbalken voor en achter. 

 

Foto 9  Het frame van de loc met bufferbalken voor en achter, naast het chassis. 

    

Foto’s 10 en 11  Het frame van de loc met opstaptreden en zijtanks; de klinknagels op de bufferbalken zijn hierbij goed te zien. 



    

Foto’s 12 en 13  Het frame van de loc en goed te zien de uitsparing voor de aandrijving en de motor. 

De bouw van het machinistenhuis en de motorkap is gedaan met allerlei bits en pieces uit de 

rommeldoos en plaatmateriaal. De ramen en deuropeningen zijn met een dun stripje (Evergreen) 

ingezet. De voorzijde van het machinistenhuis zorgt ervoor dat de motor op zijn plaats blijft, zie foto’s. 

De motor is en blijft uitneembaar en is ingeklemd in de contacthouders; aan deze contacthouders zijn 

de aansluitingen voor de LED-lampen gesoldeerd, inclusief de 1 k (= 1000 ohm) serieweerstand 

(kleurcode: bruin, zwart, rood). Ik gebruik in het modelspoor gebeuren meestal een weerstand van 1 

k in serie met LEDs (één, twee of drie LEDs in serie) voor koplampen. Als je alleen maar een LED 

gebruikt in de rijrichting, zoals hier, dan kun je volstaan met het anti-parallel schakelen van de LEDs in 

serie met slechts één weerstand. Zie het schema hieronder. 

     

 

                         Fig. 1  Schema LED aansluiting.                                    Foto 14  De gebruikte LED voor verlichting in de 

rijrichting. 

De door mij gebruikte LEDs zijn meestal van het 1.8 mm type zoals eveneens hieronder 

weergegeven. Er zijn van dit type (met twee pootjes) ook Bi-Color LEDs, tweekleuren LEDs, die 

afhankelijk van de aangelegde spanning, plus of min op de anode een andere kleur laten zien. 

Bijvoorbeeld: warmwit/rood of geel/rood. En af en toe gebruik ik ook 3 mm Bi-Color LEDs, dat hangt af 

van de ruimte die je in het railvoertuig hebt en de grootte van de weer te geven lamp. 



 

 

      

Foto’s 15 t/m 17 en aansluitschema van 1.8 mm 2-kleuren LEDs met korte en lange lens. 

Tot zover deze zijsprong over (2kleuren)LEDs en het gebruik ervan in de modelspoorwegbouw. 

      

Foto’s 18 en 19  Motor wordt gefixeerd door de voorzijde van het machinistenhuis en afdekplaatje; aanzicht rechter-, voor- en 

achterzijde in aanbouw, met op de rechter foto de ingezette ramen, het afdekplaatje en de zijwanden. 

 



 

Foto 20  Aanzicht linker-, en achterzijde in aanbouw, met LED-verlichting, inclusief 1k (= bruin, zwart, rood) weerstand. 

 

       

Foto’s 21 en 22  Aanzicht linker-, rechter-, voor- en achterzijde met motorkap, zonder gril, met uitlaat. 

 

      

                  Foto 23  Handgrepen aan het machinistenhuis.                                                 Foto 24  Cabine indeling. 

 



        
Foto’s 25 en 26  Het model is klaar; mijn model van een Billard T80D in schaal H0e. 

 

 

Foto 27  De Billard T80D met machinist en maatschappij logo. 

 

 


