
Beste Grootspoorder!

Dit is de tweede nieuwsbrief van Ed´s Garten

Bahn. In deze uitgave willen we graag iets

vertellen over de nieuwe modellen voor 2014 en

de geleverde modellen. Voor verdere informatie

verwijzen we u graag naar onze website. We

wensen u veel leesplezier!

Nieuwe modelen 2014

Voor 2014 zijn onderstaande modellen

aangekondigd:

RhB Ge 4/6 353-355, in bruin of

groen

RhB BCe 4/4 501-504 (Fliegende

Rhaetier)

FO BDeh 2/4 41-45

RhB ABe 4/4 III 51-56

RhB Tm 2/2 111-120

Waar mogelijk zullen extra functionaliteiten ingebouwd worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld

cabinedeuren met servobediening.

Voor de RhB BCe 4/4 en de FO BDeh 2/4 zullen verderop in het jaar ook de bijpassende wagons

ontwikkeld worden.

Vooralsnog zal de ABe 4/4 III alleen leverbaar zijn in rood. Er is overleg met leveranciers over de

mogelijkheden om afbeeldingen op de zijkanten te maken.



FO HGe 4/4 I Tandradlok

Recent is de eerste serie FO HGe 4/4 I

Tandradloks uitgeleverd. In opdracht

van diverse klanten zijn een aantal

verschillende uitvoeringen gebouwd,

waaronder ook de BVZ HGe 4/4 I nr.

16, de lok die sinds 2007 eigendom is

van de Dampfbahn Furka Bergstecke.

Ook het model van de VZ HGe 4/4 I

11-15 (Krokodil) is in deze serie

vertegenwoordigd.

Speciale aanbieding VZ Krokodil

Tot en met 30 april bieden we de Visp

Zermatt Krokodil voor een speciale

prijs. De lok wordt geleverd met een

ESU geluidsdecoder,

pantograafbesturing en een luxe

houten kist. Meer over deze

aanbieding kunt u hier lezen

Bovenleiding voor in de tuin

Als u graag bovenleiding wilt hebben in uw tuin loopt u steeds weer tegen hetzelfde probleem

aan: de systemen welke te koop zijn in de reguliere handel maken allemaal gebruik van losse

stukken rijdraad welke niet worden gespannen. Het gevolg is dat de rijdraden loskomen zodra er

een tak opvalt of een kat of hond over de baan loopt. Menig buitenrijder heeft hierdoor een van

zijn loks uit de draden moeten bevrijden...

In samenwerking met twee klanten wordt er op dit moment een bovenleiding ontwikkeld waarbij

de rijdraad echt gespannen wordt. De rijdraad (met ongeveer hetzelfde profiel als de bekende

rijdraden) wordt geleverd "op de rol" in grote lengte. Om de 6-8 meter (afhankelijk van uw baan)

moet de rijdraad afgespannen worden met behulp van veren.

De palen zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen (beide naar Zwitsers voorbeeld): modern of als ronde

houten mast. Het materiaal is RVS.

Neem contact op als u interesse heeft in deze functionele bovenleiding. U kunt hiervoor een reply

op deze mail sturen of het contactformulier op de website gebruiken.



RhB Ge 2/2 Ezeltje

De tweede serie Ezeltje is uitgeleverd. In

tegenstelling tot de eerste serie, waarin alle

varianten en kleuren voorkwamen, waren de

bestellingen dit keer op 1 uitzondering na

allemaal oranje. Ook was er een sterke

voorkeur voor nummer 161.

Meer informatie (inclusief een leuk filmpje

van een klant) vindt u op de website.

Specials

Als Specials zijn er de afgelopen tijd veel

verschillende zaken geleverd. Een paar

voorbeelden:

Voor een fanatiek zelfbouwer van modellen

van de BrunigBahn hebben we twee cabines

voor het BDeh 4/4 treinstel geleverd.

In samenwerking met een klant is een

taatslageraandrijving met Faulhabermotor

ontwikkeld. De motor van deze aandrijving

ligt tussen de wielen waardoor de

inbouwruimte zeer klein is.

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.


