
Beste Grootspoorder!

Dit is de eerste nieuwsbrief van Ed's Garten Bahn. Dank u

voor uw inschrijving. U kunt deze nieuwsbrief zo vaak u

maar wilt delen met uw tuinspoorvrienden.

We brengen u graag op de hoogte van de huidige stand

van zaken.

Meer informatie vindt u op de website

RhB EW I wagon

De voorbereidingen voor de RhB EW I wagons lopen op

volle snelheid. Omdat er veel mensen zijn die 100% echt

willen, is er gekozen voor een zelf ontwikkeld draaistel in

plaats van een LGB draaistel. Ook de vouwbalgen aan de

eindzijden worden speciaal gemaakt. De EW I wagons

zijn ook gebruikt door de FO en de MOB. Ook deze

modellen zullen uitgebracht worden.

De EW I wagons zijn leverbaar in groen of rood. Naast de

A, AB en B uitvoering zal ook de bagagewagen leverbaar

zijn.

RhB Ge 2/2 Ezeltje

Het Ezeltje (RhB Ge 2/2 161-162) is klaar. Het prototype is volledig geassembleerd en de



ervaringen zijn direct in het definitieve ontwerp verwerkt.

Zo zijn de locaties van sommige schroefjes gewijzigd

waardoor ze beter bereikbaar zijn. De eerste productierun

is reeds helemaal uitverkocht. Een tweede run wordt over

enkele weken opgestart.

Het Ezeltje is verkrijgbaar in bruin (eventueel met

dubbele pantograaf) of oranje. Kijk op de website voor

meer informatie.

RhB Ge 4/6 353

De afgelopen 3 maanden was het

mogelijk om via de website uw

voorkeur voor een model uit te

brengen. Al snel werd duidelijk dat de

RhB Ge 4/6 de voorkeur had. Op dit

moment zijn de ontwikkelingen in

volle gang om een kleine serie van dit

model uit te brengen. Highlites die op

dit moment al bekend zijn: 2

Buhlermotoren, aandrijving op alle 4

assen, in staat om door R1 te rijden

door toepassing van een knik-frame,

Zwitserse lichtwissel, decoder,

edelstaalwielen en voorbereid voor de Massoth ontkoppelaar.

Specials

Specials zijn onderdelen welke niet (meer) te koop zijn

in de reguliere handel, maar welke u nodig heeft voor de

reparatie of afbouw van uw model.

Een voorbeeld: sneeuwruimers voor een Kiss lok

(origineel op de achtergrond).

Meer voorbeelden van specials zijn te vinden op de

website.

Draaistellen LGB E10

Een paar weken geleden is de eerste versie van de vervangingsdraaistellen voor de LGB E10

geassembleerd. Na een aantal dagen van testen is er een kleine wijziging doorgevoerd aan het

definitieve ontwerp. Met deze wijziging zal de kwaliteit aan de verwachtingen voldoen.



Feedback

Het doel van deze nieuwsbrief is om u te informeren over de ontwikkelingen binnen Ed's Garten

Bahn. Als u toevoegingen of op- of aanmerkingen heeft horen we die graag. Alle opmerkingen

zijn welkom! U kunt eenvoudig een reply op deze mail geven.


