Kolej w świecie

Model lokomotywy elektrycznej EU07 typu 303E
firmy Schlesienmodelle
Schlesienmodelle – nowa firma na polskim rynku modelarskim, jeszcze w tym
roku wprowadzi do sprzedaży modele
lokomotyw elektrycznych EU07 typu
303E. Niniejszy artykuł dokładnie przedstawia miniaturę tej firmy.

EU07 – to najbardziej znana lokomotywa elektryczna PKP.
Zakup w Anglii licencji na ich produkcję w Polsce wpłynął
w zdecydowany sposób na rozwój elektryfikacji kolei w naszym kraju. Produkowane były w dwóch różnych zakładach
w dwóch różniących się od siebie wersjach. Zakłady Pafawag we Wrocławiu wyprodukowały w latach 1964-1974 240
sztuk jako typ 4E, następnie zakłady H. Cegielski w Poznaniu
w latach 1983-1992 242 sztuki jako typ 303E. Oba typy
posiadają wiele różnic w wyglądzie zewnętrznym, w tym takie
widoczne na pierwszy rzut oka – typ 4E ma gładkie pudło
i dwa nieduże lemiesze podwieszone pod niewielkich rozmiarów czołownicą, zaś typ 303E posiada pudło ryflowane i jeden wielki odgarniacz podwieszony pod masywną czołownicą przystosowaną do zabudowy sprzęgu samoczynnego. Na podstawie rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w tych lokomotywach, powstało w późniejszym czasie wiele innych lokomotyw elektrycznych: ET22, EP08, ET41,
EP09 i EP07. Mimo iż lokomotywy tej serii nie należały
do najliczniejszych na sieci PKP, to można je było spotkać niemal wszędzie, gdzie tylko dochodziła elektryfikacja.
Nawet obecnie, po kilkudziesięciu latach eksploatacji,
wciąż pozostaje w użytku spora ich ilość. Używane są przez
różne firmy, w tym prywatne, a duża część została poddana modernizacjom o bardzo różnym zakresie. Ich zakup miał się przyczynić do przełomu w elektryfikacji PKP
i tak też się stało. Przez wieloletnią eksploatację oraz
obecność w niemal każdej części Polski, maszyna ta stała
się dla wielu kultową.
Model lokomotywy elektrycznej serii EU07 jest marzeniem wielu osób kolekcjonujących miniatury taboru kolejowego. Jak dotychczas nie było jednak dostępnej normalnie w sprzedaży miniatury tej maszyny. Jedynie parę lat temu
nadzieję na wypuszczenie takiego modelu rozbudziła w modelarzach firma Tololoko, ale ostatecznie skończyło się na

ledwie kilku gotowych modelach, co w żaden sposób nie
było w stanie zaspokoić potrzeb rynku. Jedynym więc sposobem na posiadanie miniatury EU07 była albo jej budowa całkowicie od podstaw, albo też wykorzystanie niejednokrotnie marnej jakości odlewów żywicznych pudła i wózków oraz napędu z seryjnych modeli firm Piko lub Roco.
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób pragnących
mieć model tej kultowej lokomotywy PKP, nowa na polskim
rynku firma Schlesienmodelle postanowiła opracować miniaturę właśnie tej maszyny, jako chyba najbardziej obecnie oczekiwanej w modelarskim światku. Schlesienmodelle
to firma zajmująca się opracowywaniem i produkcją modeli taboru kolejowego wysokiej jakości oraz umożliwiająca rozwój niedużym polskim firmom, poprzez tworzenie na
ich zamówienie modeli oraz ich wprowadzenie na rynek,
także zagraniczny (głównie niemiecki). Celem jest tworzenie modeli takich, o jakich marzą modelarze, a zatem bardzo
mocno zdetalizowanych, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz
(kabiny), przy wykorzystaniu w zależności od potrzeby rozwiązań nowych, bądź stosowanych tylko w droższych modelach. Gotowe modele nie odbiegają znacznie w swoim
wyglądzie od tych ręcznie składanych z blaszek fototrawionych, jednak ich cena jest bardzo konkurencyjna w porównaniu do innych znanych na naszym rynku producentów
seryjnych. Modele są tworzone z ogromnym zapałem przez
ludzi, którzy stworzyć chcą takie modele, jakie sami chcieliby mieć możliwość kupić. Najważniejsze zatem jest wierne odwzorowanie wszelkich cech charakterystycznych danej lokomotywy, jak również ogromu detali, z zastosowaniem
napędu zapewniającego dużą kulturę jazdy, oraz elektroniki, która w wykonaniu fabrycznym bez przeróbek umożliwia wyświetlanie typowych sygnałów świetlnych stosowanych na PKP. Założeniem ogólnym firmy Schlesienmodelle jest, by oferować modele o jakości rzadko spotykanej w produkcji seryjnej, ewentualnie jedynie w tych droższych, w cenie
niższej niż znane z innych modeli seryjnych.
Miniatura EU07 jest pierwszym modelem firmy Schlesienmodelle, jednakże włożono w niego szczególnie wiele
wysiłku, tak by od początku dać się poznać modelarzom
jako producent modeli seryjnych z górnej półki, zaś wysoka jakość stała się wizerunkiem firmy. Dopracowywaniu detali i wszelkich rozwiązań zastosowanych w modelu
poświęcono bardzo wiele czasu. Przyczyniło się to także
do opóźnienia premiery modelu. Szczególny nacisk położono na prawidłowe odwzorowanie charakterystycznej

bryły nadwozia, zaś formy zostały tak przygotowane by miejsca jej złożenia były niemal niewidoczne.
Postanowiono na początek opracować EU07 typu
303E, w wykonaniu detali zewnętrznych charakterystycznych dla lokomotyw o numerach od 400 wzwyż. Model
posiada zarówno stosowane od lat z powodzeniem w modelach kolejowych sprawdzone rozwiązania, takie jak pięciobiegunowy centralnie usytuowany silnik z dwoma kołami zamachowymi, napędzający za pomocą wałków kardana wszystkie osie zestawów kołowych obu wózków, czy oświetlenie zmienne kierunkowo biało/czerwone przy sterowaniu analogowym, jak również rozwiązania rzadziej stosowane,
ale znacznie zwiększające atrakcyjność modelu, takie jak
ruchome zderzaki czy otwierane drzwi do kabiny. Ponadto, specjalnie na potrzeby modelu polskiego elektrowozu
opracowano miniatury typowo polskich odbieraków stosowanych na EU07 - typu AKP-4E oraz 5ZL, z czterema różnymi typami ślizgów w zależności od odwzorowywanego
oryginału. Z rozwiązań stosowanych bardzo rzadko w produkcji seryjnej należy wymienić kabinę maszynisty, która

Widoczne wyposażenie pełnego wnętrza kabiny. Odwzorowano także prędkościomierz Hasler oraz grzejniki szyb
czołowych. Uwagę zwracają także detale dachu.
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Artykuł promocyjny

Cztery z sześciu różnych wariantów malowań modeli EU07 typu 303E firmy Schlesienmodelle, jakie jeszcze w tym roku pojawią się na rynku.

została odwzorowana w pełni, z wszelkimi detalami. Zarówno
jej tylna ściana, jak i podłoga są w tych samych miejscach
jak w oryginale, zaś wewnątrz znaleźć można dokładnie
odwzorowane: fotele obsługi, koło nastawnika, oba zawory hamulca, prędkościomierz, grzejniki szyb czołowych, zasłonki przeciwsłoneczne i inne detale. Odwzorowano nawet
przezroczyste szybki w tylnych drzwiach kabiny i w kloszach
oświetlenia w suficie. Ilość, przestrzenność i filigranowość
detali wózków oraz wyposażenia dachu wzbudza zachwyt.
Zresztą na dachu, który w każdym modelu jest najbardziej
eksponowaną częścią, nie pominięto żadnego z elementów występujących w oryginale, co nie zdarza się często w produkcji seryjnej. Odwzorowano nawet przewody instalacji
pneumatycznej odbieraków, czy ucha do podnoszenia sekcji
dachowych. Wyposażenie detali wózka składa się z kilku
warstw jak kanapka, przez co jest zachowana przestrzenność - jak w oryginale. Zaznaczono imitacje silników trakcyjnych, co podnosi walory estetyczne podczas oglądania
wózków z boku. Między skrzyniami akumulatorów i boczników indukcyjnych odwzorowano odwadniacze z malutkimi kranikami do spuszczania kondensatu, zaś na podwoziu, pod zbiornikami głównymi sprzęg międzywózkowy. Jest
to także pierwszy seryjny model na rynku, jaki posiada odwzorowane na podwoziu typowe dla lokomotyw eksploatowanych w Polsce urządzenie SHP. Zestawy kołowe posiadają, co charakterystyczne dla tych maszyn, przestrzenne
sprzęgła typu Alsthom. Na czole odnaleźć można wykonane dokładnie w skali wszelkie gniazda elektryczne, zarówno na samej ścianie czołowej, jak i pod czołownicą. Wiele
detali, takich jak poręcze i uchwyty, wycieraczki czy stopnie do kabiny wykonano z metalu. Gwarantuje to, że nie
są tak podatne na odkształcenia i złamania. Jednocześnie
należy zaznaczyć, że wszystkie drobne detale, zarówno te
wykonane z plastiku, jak i z metalu, swoją niezwykłą wręcz
filigranowością nie odbiegają wyglądem od podobnych wykonanych z blaszek fototrawionych. Tablice boczne z oznaczeniem „PKP” oraz serią i numerem maszyny zgodnie z oryginałem mają znaki wypukłe. Model został tak przygotowany,
by można było odwzorować reflektory klasyczne lub halogenowe - z szybami przezroczystymi lub z prętami, trzy typy
zderzaków i trąbek syren (krótkie, średnie i długie), dwa typy
gniazd sprzęgów śrubowych, wycieraczek i skrzyń boczni-
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ków indukcyjnych na podwoziu, różne wyposażenie wózków
i kilka rodzajów lusterek. Dolne reflektory czołowe mają osobny światłowód dla światła białego i osobny dla czerwonego, zarówno w wersji halogenowej reflektora, jak i klasycznej. Daje to realistyczny, zgodny z oryginałem efekt oświetlenia. Miniatura nie ma problemów z pokonywaniem łuków
o promieniu 358 mm.
Do modelu dołączonych będzie wiele elementów dodatkowych do zamontowania we własnym zakresie. Wśród
tych podstawowych wymienić należy elementy pełnych odgarniaczy bez wycięć na sprzęg modelarski, pełne imitacje przewodów powietrznych i sprzęgów śrubowych. Jakość
wszelkich napisów stoi na najwyższym poziomie, gdyż są
ostre i wyraźne i nawet te najmniejsze można z łatwością
przeczytać przy pomocy lupy.
Warto też na chwilę zatrzymać się przy temacie elektroniki modelu. To dlatego, że elektronika, w jaką model
jest wyposażony, oprócz tego że umożliwia oświetlenie
biało/czerwone przy sterowaniu analogowym, o czym już
wspomniano, to przy zastosowaniu dekodera cyfrowego
firmy ESU pozwoli bez dokonywania jakichkolwiek przeróbek w elektronice, tylko po wpięciu dekodera w gniazdo na płytce, wyświetlenie typowych na polskich kolejach
sygnałów świetlnych. A zatem będzie możliwość niezależnego sterowania oświetleniem czołowym białym, końcowym czerwonym, będzie można przyciemnić oświetlenie
czołowe białe, włączyć układ świateł oznaczający jazdę
manewrową, jazdę po torze przeciwnym do zasadniczego, czy światła alarmowe. W zależności od odwzorowywanego oryginału, światła czołowe będą się mogły zapalać
albo sekwencyjnie, albo wszystkie na raz. Fabrycznie
będzie już także oświetlenie kabiny. Zastosowano przy tym
gniazdo dekodera 21-pinowe (21MTC), według normy
NEM 660, dające znacznie większe możliwości niż gniazdo
8-pinowe. Model posiada fabrycznie zabudowany głośnik
23 mm, dzięki czemu nawet instalacja dekodera dźwiękowego ogranicza się jedynie do wpięcia dekodera w gniazdo, bez potrzeby dodatkowej instalacji głośnika, co często przysparza wiele problemów, zaś osobom mniej doświadczonym sprawia trudności. Wspomnieć też trzeba,
że model można szybko przystosować do zasilania przez
odbieraki oraz do zasilania trójszynowego.

Specjalnie dla firmy Schlesienmodelle firma ESU we
współpracy z Elvis-Model opracowuje dekodery dźwiękowe
ze złączem 21MTC do EU07, dzięki czemu wszyscy posiadacze modeli EU07 firmy Schlesienmodelle będą mogli je
sobie wyposażyć w dźwięk.
Ukazane tutaj fotografie przedstawiają pierwsze prototypy tych modeli. Posiadają one jeszcze wady, jakie wyeliminowane zostaną w produkcji seryjnej. Jednakże ukazują one już kierunek, w jakim chce iść firma Schlesienmodelle w produkcji modeli taboru kolejowego. Widać bowiem bogactwo szczegółów.
Sama produkcja została tak pomyślana, by na rynku
pojawiały się zawsze dwa modele w tym samym malowaniu. Dzięki temu, nie ponosząc znacznie większych kosztów produkcji, zmieniając jedynie detale malowania i oznakowania, zwiększa się atrakcyjność oferty.
Do końca tego roku opisywane modele pojawią się na
rynku. Planowanych jest na początek 12 modeli w sześciu
różnych malowaniach. Będą dostępne poprzez sklep internetowy firmy Schlesienmodelle, pod adresem www.modelcenter.pl, oraz w dobrych sklepach modelarskich.
Tempo prac nie maleje, przez co w niedługim czasie
pojawią się w sprzedaży także modele dwuczłonowych towarowych lokomotyw ET41 z napędem w każdym członie,
jak również EU07 typu 4E (a więc z gładkim pudłem), co
pozwoli także na produkcję modeli lokomotyw EU06 i EP08.
Będą one wyprodukowane z tak samo wielką dbałością
o szczegóły, jak obecnie produkowane modele lokomotyw
EU07 typu 303E, zaś mnogość planowanych malowań pozwoli na wybór spośród wielu wariantów lokomotyw EU06,
EU07, EP07, EP08 czy ET41.
W opracowywaniu są już kolejne modele, zaś pomysłowość ich twórców powinna jeszcze nie raz zaskoczyć pozytywnie modelarzy.
Ireneusz Garboliński
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