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Kampen, d.d. mei 2015. 
 
Geachte lezer / modeltrein hobbyist. 

Stoomloc Br 64 van Piko schaal IIm (G). 
Met het uitbrengen van de DB stoomloc Br 64 door Piko is voor de 
Nederlandse grootspoor liefhebbers in schaal 1:22.5, een Nederlandse 
museum stoomloc binnen bereik gekomen. Van dit type stoomloc is de 
Br 64 415 opgenomen in de collectie van de Veluwse Stoomtrein 
Maatschappij, de VSM. Bij uitstek de gelegenheid nu om met een 
kleine ingreep deze Nederlandse museum stoomloc in model te 
realiseren. Met het vervangen van het locomotiefnummer en de 
fabrieksplaten is het relatief eenvoudig het model om te bouwen. 
PHILDIE heeft alle benodigde locomotief nummerplaten en VSM 
naamplaten ontwikkeld en geëtst in nieuwzilver waarmee de ombouw 
gerealiseerd kan worden. 
 
Omruilactie. 
De setjes loc- en fabrieksplaten zijn afzonderlijk verkrijgbaar en 
daarmee een uitdaging voor de doe-het-zelver. Aangezien voor de 
ombouw toch wel wat ervaring is vereist, wordt tevens een vorm van 
omruilactie aangeboden. 
Hierin wordt het bestaande machinistenhuis, het cilinderblok en de 
rookkastdeur van de locomotief uitgewisseld tegen een exemplaar 
welke al is voorzien van de VSM borden. Met de exploded view 
tekeningen uit de Piko handleiding behoeft het in- en uitbouwen van 
deze onderdelen wellicht geen probleem te zijn echter, uiteindelijk 
moet wel de hele bovenbouw van het onderstel worden gelicht om het 
cilinderblok te kunnen uitwisselen.  
Blijkt het verwisselen van de omgebouwde onderdelen op de loc toch 
een te grote uitdaging te zijn dan is ook hier de mogelijkheid dit door 
PHILDIE te laten uitvoeren, evenals het ombouwen naar digitaal met 
eventueel een pulserende rookgenerator 
 
Op www.phildie.nl is alle informatie over deze nieuwe producten te 
vinden evenals de bestelwijze indien u geïnteresseerd bent. 

Met vriendelijke groet,     
 
PHILDIE 
Marinus Kuipers 

Foto’s van boven ▼ beneden  
VSM locnummerplaten en –naamborden in schaal IIm (G). 
Omgebouwd naar VSM, de betreffende onderdelen van de Br 64. 
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