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Surfend op internet kwam ik een interessant kastenlokje tegen. Het bleek een stoomtram te zijn met 
aanhanger. Voor de aanhanger had ik niet zo veel interesse, deze paste totaal niet op mijn 
modelbaan. Maar het kastenlokje bleek erg interessant om een rijdend model van te maken. 

 

Om niet het wiel uit te hoeven vinden heb ik op Beneluxspoor een oproep gedaan of er iemand was 
die dat eerder heeft gedaan. Ik ben toen door verwezen naar de site van spoorforum 
https://www.spoorforum.nl/spoorforum/phpBB3/viewtopic.php?f=59&t=6344 waar Peter Eradus tal van 
Atlas modellen heeft omgebouwd. Met dank aan Peter Eradus ben ik daar zelf mee aan de slag 
gegaan met als resultaat dat ik weer een rijdend kastenlokje aan mijn verzameling heb kunnen 
toevoegen. 

Erg veel heb ik overigens niet veranderd. Als aandrijving heb ik een KATO chassis  11-103 gebruikt. 
Na de metalen bodemplaat te hebben verwijderd, waar overigens wel de nodige kracht bij gebruikt 
moest worden, heb ik een loodplaatje ter grootte van de originele bodemplaat als ballast tegen de 
onderzijde van de bodemplaat gelijmd. Voor de rest heb ik de instructies van Peter Erdanus maar 
gevolgd. 

De decoder heb ik aan de kopzijde van het chassis kunnen monteren. Dat was een betere plaats dan 
boven op het chassis. Daar was overigens ook geen ruimte meer voor. De bodemplaat heb ik gelijk 
met de bovenzijde van de opbouw gemonteerd. Deze bodemplaat ging er gelukkig zo strak in dat 
deze er vast ingeklemd zit. 

Het hekwerk aan de zijkanten was van kunststof profielen gemaakt maar hebben de 
sloopwerkzaamheden niet overleefd. Ik vond ze toch al te grof en heb deze dan ook maar vervangen 
door metalen draadjes van 0,5 mm. 

Door de bovenzijde van de bodemplaat mat zwart te schilderen valt het nauwelijks op dat deze een 
stukje naar boven is geschoven en ook niet dat ik de benen van de machinist boven de knieën heb 
geamputeerd. 

Alles bij elkaar weer een leuk lokje voor weinig geld. Voor € 17,00 incl. verzendkosten heb je het lokje 
met bijwagen. Het KATO chassis voor  € 20,00 en een decoder voor  

€ 25,00. En niet te vergeten ben  ik weer een leuk tijdje bezig geweest met de modeltreinen hobby. 

 

https://www.spoorforum.nl/spoorforum/phpBB3/viewtopic.php?f=59&t=6344


 

 



 


