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Geachte lezer / modeltrein hobbyist.
 
De NS Hondekop van Piko in schaal 'N'.
Bij de Piko Hondekop in schaal N zorgt het Bk rijtuig voor de 
stroomafname en het ABDk rijtuig (met pantografen) voor de 
aandrijving. Middels een vier
de rijtuigen wordt het motorrijtuig van spanning voorzien. 
Deze constructie werkt op zich prima echter, wanneer 
gereden wordt op een modelspoorbaan welke is voorzien van 
een blokstelsel met stroomdetectie, kan het 
kop van de trein voorbij het sein wordt geduwd wanneer het 
niet stroomafnemende motor
aanbrengen van een 'stroomverbruiker' in het motorri
dit worden voorkomen. Meer info op 
http://www.phildie.nl/Phildie/schaalN
 
De NS de-loc 2200 van Piko in schaal 'N'.
De nieuwste aanwinsten
modelspoor hobbyist, schitterend model
NS de-loc serie 2200. Zeer mooi gedetailleerd
toch is er nog winst te behalen
Voor de bruine versie met het aanbrengen van 
geëtste locomotief nummer
fabrieksplaten. Deze zijn in het 
assortiment opgenomen on
22201 e.v. te vinden op de bestelpagina
website. 
Een klein foutje op het 
ontbreken van een stukje bies op het 
machinistenhuis, boven de accukisten. 
bies zijn in de vorm van een decal 
locnummerplaat setjes toe
Dan de rode NS/Cargo. Wel zwaailichten maar geen functionele. Met toepassing van een decoder met extra functies en 
een paar SMD LED’s en aanvullende elektronica componenten is het wel te re
licht is cabine verlichting een kleinigheid. 
http://www.phildie.nl/Phildie/schaalN
 
Ombouwset HSL e-loc 1832 (ex NS 1832)
Een tweede leven voor de Fleischmann NS e
serie 1600-1700 in schaal N. De ombouwset, artikel 
16-50205, is specifiek ontwikkeld voor dit model en 
bestaat uit de technische 
blokverdeling  in decals, twee airco
etswerk en twee tyfoonkasten (
Fleischmann onderdeel). 
De airco-unit  is ook als bouwset los leverbaar t.b.v. 
de reguliere grootserie modellen, artikel 16
Meer info op http://www.phildie.n
loc_HSL_1832.htm 
 
 
Op www.phildie.nl is alle informatie over deze nieuwe producten te vinden evenals de 
geïnteresseerd bent. 
 
Met vriendelijke groet,     
 
PHILDIE. 
Marinus Kuipers  
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Geachte lezer / modeltrein hobbyist. 

De NS Hondekop van Piko in schaal 'N'. 
Bij de Piko Hondekop in schaal N zorgt het Bk rijtuig voor de 
stroomafname en het ABDk rijtuig (met pantografen) voor de 
aandrijving. Middels een vier-polige stekker verbinding tussen 
de rijtuigen wordt het motorrijtuig van spanning voorzien. 
Deze constructie werkt op zich prima echter, wanneer 
gereden wordt op een modelspoorbaan welke is voorzien van 
een blokstelsel met stroomdetectie, kan het voorkomen dat de 

orbij het sein wordt geduwd wanneer het 
niet stroomafnemende motorrijtuig voorop rijd. Met het 
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Meer info op  
http://www.phildie.nl/Phildie/schaalN-piko-ns-hondekop.htm 
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Dan de rode NS/Cargo. Wel zwaailichten maar geen functionele. Met toepassing van een decoder met extra functies en 
aliseren. En wanneer het model toch open 
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