Etsplåt ‘SJ + Godis’
Litt H3/Hs
Kylvagn tillverkad från 1907. Användes för transport av
matvaror. Kylning med hjälp av is som i fylldes på genom luckor
i taket. Hade vid leverans bromsartorn (finns med på plåten).
Detta bör dock tagits bort vid installerandet av tryckluftsbroms
på 1920-talet. Utförandet på plåten är leveransutförande.
(Ritningen här bredvid är ej helt korrekt.)

Litt Q12
Den äldsta tankvagnstypen i Sverige. Anskaffades som
privatvagn vid SJ 1903-04 av Krooks Petroleum. På 1930-talet
gjordes vissa ombyggnader, bl a med komplettering med en
plattform runt domen, annars har vagnen inte förändrats mycket
under åren. Den var ex vis hela tiden obromsad. Fanns kvar i ett
exemplar, mycket litet ombyggd, så sent som 1972. Det är i 30talsutförande som vagnen på plåten kan byggas.

Litt NN1/NNm
En öppen godsvagn utan lämmar, mycket lämplig för
timmertransporter och därför vanlig på banor som haft mycket av
denna typ av transport.

Litt P1/Pm (2+1 ex)
Alla banor hade grusvagnar! För bygge av banan och därefter för
underhållsgrusning. Med andra ord ett absolut krav på den
välförsedda modellbanan. Ståendes på stickspår eller i någon
grusgrop. På plåten finns detaljer med för att bygga två
obromsade exemplar och ett bromsat. Tillverkades från ca 1870
av diverse bolag. Ritning hämtad ur 1893-års ritningssamling.
Senare littera blev Pm På KNJ, Krylbo-Norbergs Järnväg fanns
helt identiska vagnar som användes för malmtransporter.
Fotografier på vagnar på denna bana har använts som underlag.

‘Godis’-delen
Storlek A4. Innehåll:
























lagergafflar inkl bromsblock i tre utförande: smal, bred, plåt
(smäckrare) bromsblock för UGJ-vagnar
fastsättningsanordning för TB-koppel på UGJ-vagnar
bromshytter för ex vis NN3
ångfinkstorn
skruvbromsutrustning m/ä
skruvbromsutrustning m/98
bromsarsäte för NN1 etc
pv-plattformsräcke med solgrind
fotsteg med konsoler
bälgar till boggivagn (mkt smäckra)
svängel för timmervagn (2 typer)
spak för vändskiva
semafor, komplett 12 m (smäcker, lättbyggd)
försignal till semafor
hållare för acetylentub
koppel
buffertplattor
kasthakar
hästdragöglor
destinationsskyltshållare
timmerlåskrok
slutsignalhållare
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brevlådeskydd
säkerhetskoppelkrokar (2 typer)
skruvbromsratt m kåpor
kryssmärken
km-skyltar
‘bondfångare’ (Livsfarlig Ledning)

