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Andrzej
Etmanowicz

Model H0 lokomotywy elektrycznej EU07-539 PKP Cargo S.A.
firmy Schlesienmodelle GmbH
No i wreszcie doczekaliœmy siê! Na modelarskich rynkach pojawi³ siê d³ugo oczekiwany model lokomotywy elektrycznej serii EU07 typu 303E
zupe³nie nowej na naszym runku firmy Schlesienmodelle GmbH. W tym miejscu trudno oprzeæ siê refleksji jak na przestrzeni ostatnich lat zmieni³
siê na plus rynek modeli kolejowych w naszym kraju. Wszak jeszcze niedawno pojawienie siê miniatury w polskim oznakowaniu by³o z regu³y tylko
kolejn¹ wersj¹ kolorystyczn¹ ju¿ znajduj¹cych siê w produkcji modeli danej firmy. Tymczasem na przestrzeni ostatnich miesiêcy pojawi³ siê w
podzia³ce H0 „kultowy” na polskim rynku elektrowóz serii EU07 i to dwóch firm: najpierw PIKO a obecnie Schlesienmodelle GmbH i pierwszy z
ca³ej przysz³ej gamy modeli tej ostatniej - EU07-539 w aktualnej, niebieskiej kolorystyce PKP Cargo S.A. przedstawiamy w poni¿szym artykule.
Lokomotywy elektryczne serii EU07 to ca³a historia Polskich Kolei Pañstwowych, st¹d bez w¹tpienia okreœlenie „kultowe” jak najbardziej do nich
pasuje. Ka¿dy z nas, bêd¹c na stacji b¹dŸ szlaku
pod przys³owiowym „drutem” wielokrotnie siê z
nimi spotyka³ a niepowtarzalna sylwetka i charakterystyczne „wycie” podczas rozruchu tego elektrowozu, ruszaj¹cego ze sk³adem z peronu b¹dŸ
spod semafora na pewno na zawsze utkwi w pamiêci ka¿dego, chocia¿ trochê interesuj¹cego siê
tematem polskich kolei.
W niniejszym materiale omówimy model H0 lokomotywy typu 303E a wiêc tego, którego produkcjê zak³ady H. Cegielskiego w Poznaniu urucho-

mi³y w 1983 roku, powsta³ego na podstawie dokumentacji dwucz³onowego towarowego elektrowozu serii ET41 typu 203E. Konstrukcja tego ostatniego wywodzi siê z lokomotyw EU07 typu 4E,
produkowanych na licencji angielskiej firmy English Electric, których 20 sztuk zakupiono w Anglii (seria EU06, numery: 01÷20).
Elektrowozy typu 4E produkowano dla PKP we
wroc³awskim „Pafawagu” w latach: 1965÷1977 w
liczbie 240 sztuk (pierwotnie planowano 300).
Otrzyma³y one numery: 001÷240, st¹d czêsto okreœlane s¹ jako seria EU070-2. W latach 1976, 1977
do³¹czono do nich jeszcze 4 lokomotywy by³ej serii EP08 typu 4Ea o numerach 002÷005, które po
przebudowie na typ 4E oznaczono seri¹
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W zwi¹zku z postêpuj¹c¹ elektryfikacj¹ PKP i brakiem lokomotyw pasa¿erskich do obs³ugi nowych
po³¹czeñ w 1983 roku podjêto ponownie decyzjê o
produkcji lokomotyw serii EU07. Powsta³a ona na
bazie dwucz³onowego elektrowozu typu 203E serii ET41 i produkowana by³a w zak³adach im. H.
Cegielskiego w Poznaniu (wroc³awski „Pafawag”
dostarcza³ w tym czasie dla PKP elektrowozy towarowe serii ET22) w latach 1983÷1992 jako typ
303E. Otrzyma³y one numery od 301 do 545, st¹d
dla wyró¿nienia ich od typu 4E (serii EU070-2) okreœla siê je seri¹ EU073-5. Trzy z nich powsta³y z pojedynczych cz³onów lokomotyw serii ET41, którym dobudowano drugie kabiny (EU07-537 z ET41036B, EU07-544 z ET41-088A i EU07-545 z ET41116B). Po wyprodukowaniu pierwszych stu elektrowozów typu 303E zmianie uleg³y ¿aluzje na œcianach bocznych a ostanie z nich otrzyma³y zmienione prowadniki haka oraz 4 pomosty na dachu.
Od 1995 roku rozpoczêto przebudowê 117 elektrowozów typu 303E serii EU073-5 na seriê EP07
(numery inwentarzowe pozosta³y niezmienione). W
miejsce dotychczasowych silników trakcyjnych typu
EE541 zastosowano nowe typu LKb535 o wy¿szej
dopuszczalnej temperaturze pracy, ponadto zmieFoto tytu³owe: Piêknie prezentuj¹cy siê model
„kultowej” lokomotywy elektrycznej serii EU07
typu 303E z numerem 539 w niebieskiej, aktualnej kolorystyce PKP Cargo S.A, to jeden z
pierwszych produktów nowej na polskim rynku
modelarskim firmy Schlesienmodelle GmbH z
Duesseldorfu (nr katalogowy 107003). Od razu
rzuca siê w oczy doskona³a bry³a miniatury, dok³adne i wyraŸne oznakowanie oraz du¿a iloœæ
dodatkowych elementów na pudle lokomotywy,
takich jak porêcze, stopnie, urz¹dzenie SHP i
podniesione pantografy z ró¿nymi œlizgami: pojedynczym i bliŸniaczym - wszak orygina³ ma dopuszczenie do jazdy po kolejach czeskich ÈD.
Foto: Krzysztof Sikora
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Elektrowóz EU07-360 typu 303E jeszcze w kolorystyce zbli¿onej do fabrycznej: œciany boczne z
pasem okiennym z ¿aluzjami jasnozielonym, ciemnozielonym pasem dolnym oraz czo³ami z charakterystycznym przejœciem w kszta³cie V miêdzy jasn¹ i ciemn¹ zieleni¹ ale ju¿ z trzema nowymi
reflektorami halogenowymi umieszczonymi w dotychczasowych, okr¹g³ych reflektorach. Na fotografii wykonanej 25.06.2007 r. na stacji Warszawa Zachodnia z poc. nr 17 113 Ostrowianin z Warszawy Wsch. do Ostrowa Wlkp. Foto: Andrzej Etmanowicz

Kiedy w taborze PKP rozpoczêto malowaæ na ¿ó³to ich czo³a, w celu polepszenia widzialnoœci nadje¿d¿aj¹cego poci¹gu na przejazdach, równie¿ elektrowozy typu 303E otrzyma³y tak zmienion¹
kolorystykê. Na fotografii lokomotywa EU07-488 z lokomotywowni Szczecin Port Centralny, sfotografowana 10.03.1995 roku na stacji Poznañ G³. w ciekawym, krótko spotykanym malowaniu œcian
czo³owych - ¿ó³ty kolor naniesiony zosta³ tylko na czêœci ciemnozielonej, st¹d efekt przejœcia w
kszta³cie V miêdzy jasn¹ i ciemn¹ zieleni¹ zosta³ zachowany. Foto: Andrzej Etmanowicz

W lokomotywie EP07-442 (ju¿ po przebudowie na EP) zachowano oryginaln¹ kolorystykê pud³a ze
œcianami bocznymi z pasem okiennym z ¿aluzjami jasnozielonym, ciemnozielonym pasem dolnym
oraz czo³ami z charakterystycznym przejœciem w kszta³cie V miêdzy jasn¹ i ciemn¹ zieleni¹, co na
pewno cieszy mi³oœników polskiego taboru. W stosunku do wersji fabrycznej elektrowóz posiada
jednak nowe œwiat³a halogenowe ale umieszczone w dotychczasowych, okr¹g³ych reflektorach;
stacja Poznañ G³. 11.08.2014 r., przy poc. TLK 68 150 Szkuner z Wroc³awia G³. do Œwinoujœcia.
Foto: Andrzej Etmanowicz

42

niono prze³o¿enie przek³adni g³ównej z 79:18 na
76:21. Nie wp³ynê³o to na podwy¿szenie prêdkoœci maks. tych lokomotyw ale zmniejszy³y siê prêdkoœci obrotowe ich silników. Wp³ynê³o to na podwy¿szenie ich trwa³oœci ale ograniczy³o zastosowanie tych elektrowozów w obs³udze ruchu towarowego (st¹d seria EP).
W grudniu 2006 roku Przewozom Regionalnym
sprzedano 74 lokomotywy serii EU07 obu typów:
4E i 303E, które planowano poddaæ naprawom
g³ównym, po³¹czonym z modernizacj¹. Poniewa¿
7 z nich, z powodu z³ego stanu technicznego nadawa³o siê tylko do kasacji, dokupiono dodatkowo 2
elektrowozy, tak wiêc ³¹cznie te naprawy wykonano dla 69 lokomotyw (z tego 41 typu 303E). Kabiny maszynisty otrzyma³y nowe fotele oraz izolacjê
ciepln¹ i akustyczn¹. Zewnêtrznie wyró¿nia³y siê
na œcianach czo³owych brakiem gniazd sterowania
wielokrotnego oraz now¹, kremowo-czerwon¹ kolorystyk¹ nadwozia (okreœlan¹ jako budyñ), obecnie wszystkie te lokomotywy zosta³y przejête przez
Spó³kê PKP InterCity otrzymuj¹c, poza nielicznymi firmowe malowanie tej Spó³ki.
Po rozdziale taboru (wg [3]) na stanie PKP Cargo S.A. znalaz³o siê 41 elektrowozów typu 303E
serii EU073-5, 21 z nich zmodernizowano na typ
303Eb/Ec (numery od 1501 wzwy¿), pozosta³e 20
(nieprzebudowane) pracuje do chwili obecnej. S¹
to lokomotywy EU07 o numerach: 308, 321, 336,
337, 348, 349, 359, 367, 402, 462, 468, 477, 489,
503, 515, 523, 527, 538, 539 (o tym numerze sta³a
siê pierwowzorem dla modelu firmy Schlesienmodelle GmbH) i 543.
Prywatnym przewoŸnikom (Orion Kolej - Nowy
S¹cz, P.H.U. Lokomotiv Bronis³aw Plata, LOZYW,
Majkoltrans Sp. z o. o. Wroc³aw, Aspekt PHU i
Dolnoœl¹skie Linie Autobusowe Sp. z o. o.) sprzedano ³¹cznie 18 elektrowozów typu 303E a z inwentarza skreœlono ju¿ 10 sztuk, pozosta³e pracuj¹
w Spó³ce PKP InterCity. Swego rodzaju ciekawostk¹ jest przebudowa po³¹czona z ca³kowit¹
modernizacj¹ 3 lokomotyw typu 303E o numerach:
495 (w 2011 r.) oraz 533 i 494 (w 2014 r.) na typ
303Ea. Otrzyma³y one m. in.: nowe asynchroniczne silniki trakcyjne, toczne u³o¿yskowanie wa³u
dr¹¿onego, rozruch czêstotliwoœciowy, sterowanie
mikroprocesorowe. Osi¹gaj¹ prêdkoœæ maks. 160
km/h, oznaczone zosta³y seri¹ EU07A i numerami
001÷003 a zmodernizowane nadwozie nie posiada
ju¿ charakterystycznych dla typu 303E ryfli.
Lokomotywy typu 303E fabrycznie opuszczaj¹ce
poznañsk¹ fabrykê otrzymywa³y zielon¹, dwubarwn¹ kolorystykê nadwozia: œciany boczne posiada³y pas okienny z ¿aluzjami jasnozielony a pas
dolny ciemnozielony oraz czo³a z charakterystycznym przejœciem w kszta³cie V miêdzy jasn¹ i
ciemn¹ zieleni¹. Podczas kolejnych napraw po³¹czonych ze zmian¹ malatury kolorystyka ta zosta³a
utrzymana ale dolny pas nadwozia (podobnie jak
ten na linii okien i ¿aluzji) by³ ju¿ jasnozielony, z
czasem oba oddzielone by³y od ciemnozielonego
poziomymi ¿ó³tymi pasami. Lokomotywy otrzymywa³y równie¿ ¿ó³te czo³a poni¿ej linii okien, równie¿ te które posiada³y œciany przednie w malowaniu V. W póŸniejszym okresie kilka z nich otrzyma³o czerwono-bia³e z niebieskimi pasami malowanie PKP CARGO Spó³ka Akcyjna. W Spó³ce
PKP Inter City elektrowozy otrzymywa³y pocz¹tkowo charakterystyczn¹, niebiesk¹ z szarym pasem
okiennym kolorystykê, okreœlan¹ jako denaturat (!),
obecnie posiadaj¹ one standardow¹, firmow¹ kolorystykê Spó³ki. Lokomotywy zmodernizowane dla
Przewozów Regionalnych otrzyma³y kremowo-czerwone barwy nadwozia (przyjê³o siê dla nich
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Wspomnienie kilkuletniej pracy lokomotyw serii EU07 w Spó³ce Koleje
Mazowieckie; do czasu dostarczenia elektrowozów serii EU47 sk³ady z
wagonami piêtrowymi prowadzi³y elektrowozy EU07 typów 4E i 303E w
przewa¿aj¹cej liczbie w specjalnych, kremowo-zielono-¿ó³tych barwach;
na fotografii wykonanej 25.08.2012 r. na stacji Chabówka jeden z elektrowozów typu 303E - EU07-538 z numerem EVN 91 51 5 140 039-6 jeszcze w
mocno przybrudzonej ale tak charakterystycznej dla Spó³ki KM kolorystyce oraz oryginalnymi reflektorami. Foto: Andrzej Etmanowicz

Dwie wersje malatury czerwono-kremowo-niebieskiej kolorystyki PKP
Cargo S.A. lokomotyw typu 303E, u góry EP07-408 z charakterystycznym
logo PKP, tzw. trumienk¹, obok zielona EP07-473, obie z halogenami
umieszczonymi w dotychczasowych, okr¹g³ych reflektorach (Warszawa
Wsch. 10.03.2004 r.); powy¿ej EU07-523 ju¿ bez tej trumienki ale z telewizorami (Warszawa Wsch. 30.10.2007 r.). Foto (x 2): Andrzej Etmanowicz

Dwie lokomotywy typu 303E z ¿ó³tymi czo³ami, obie z Zak³adu Taboru w
Gdyni sfotografowane na stacji Warszawa Wsch. 2.01.2001 r., w nowszej
w stosunku do fabrycznej zielonej kolorystyce, z doln¹ czêœci¹ nadwozia
oraz t¹ na linii okien i ¿aluzji jasnozielon¹ i znajduj¹cym siê miêdzy nimi
ciemnozielonym pasem oddzielonym od nich poziomymi ¿ó³tymi paskami.
Dobrze widoczne s¹ ró¿nice w przednich halogenowych œwiat³ach obu elektrowozów: EU07-490 z lewej posiada je umieszczone w ca³kowicie nowych
prostok¹tnych oprawach, nazywanych telewizorami a w EP07-482 (z prawej, z god³em Gdyni na œrodkowej szybie kabiny) znajduj¹ siê one w dotychczasowych, okr¹g³ych reflektorach. Foto: Andrzej Etmanowicz

Dwie fotografie lokomotyw typu 303E, wykonane na stacji Warszawa Wsch.
przedstawiaj¹ wersjê po naprawach g³ównych po³¹czonych z modernizacj¹, wykonanych dla Spó³ki Przewozy Regionalne w kremowo-czerwonej kolorystyce, potocznie okreœlanej jako budyñ z lampami halogenowymi umieszczonymi w dotychczasowych, okr¹g³ych reflektorach. Wy¿ej
EP07-1013 z Zak³adu PR we Wroc³awiu przy poc. 61 102 Wroc³awianin ze
Zgorzelca 22.10.2007 r., œwie¿o po naprawie g³ównej, wykonanej w ZNTK
Oleœnica S.A 18.10.2007 r. z oznakowaniem Spó³ki Przewozy Regionalne
na czo³ach oraz bokach lokomotywy; na fot. ni¿ej elektrowóz EP07-1008 z
nr EVN 91 51 1 140 140-1 tak¿e w kolorystyce budyñ (06.03.2014 r.), ale
ju¿ w s³u¿bie Spó³ki PKP InterCity, która od Przewozów Regionalnych
przejê³a wszystkie 69 tak zmodernizowanych lokomotyw. Dobrze widoczny na œcianach czo³owych brak gniazd do sterowania wielokrotnego, co
jest charakterystyczn¹ cech¹ tej wersji. Foto (x 2): Andrzej Etmanowicz
Z lewej: Elektrowóz typu 303E - EU07-1014 (Warszawa Wsch. 11.03.2014
r.) w wersji przeznaczonej pierwotnie dla Spó³ki Przewozy Regionalne, w
kolorystyce budyñ ale ju¿ z napisami Spó³ki PKP InterCity - to jedna z
kilku lokomotyw, które otrzyma³y reflektory halogenowe w nowych, najbardziej efektownie prezentuj¹cych siê zdaniem autora oprawach, uwagê
zwracaj¹ tak¿e dwa powiêkszone czo³owe okna kabiny maszynisty (œrodkowe zosta³o zlikwidowane) oraz urz¹dzenie klimatyzacyjne zamontowane na dachu nad górnym reflektorem - niew¹tpliwie to naj³adniejsza
wersja zmodernizowanej „siódemki”. Foto: Andrzej Etmanowicz
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Kiedy elektrowozy serii EU07 (4E i 303E) oraz EP08 zosta³y przejête przez
Spó³kê PKP InterCity to niektóre z nich otrzyma³y now¹, niebiesk¹ kolorystykê pud³a z szarym pasem przy oknach i ¿aluzjach, okreœlan¹ jako
denaturat (!). Na fot. wykonanej na stacji Warszawa Wsch. 11. 10.2009 r.
gdyñska lokomotywa typu 303E EP07-312 w takich barwach z lampami
halogenowymi umieszczonymi w dotychczasowych, okr¹g³ych reflektorach;
ciekawostk¹ jest umieszczone na szarym pasie okolicznoœciowe bia³e god³o „80 lat lok. Gdynia Grabówek 1929-2009”. Foto: Andrzej Etmanowicz

Prawie wszystkie przejête od Przewozów Regionalnych lokomotywy typu
303E otrzyma³y ju¿ firmow¹ kolorystykê Spó³ki PKP InterCity; na fotografii wykonanej 15.02.2013 r. na stacji Warszawa Wsch. w poc. 10/11 011
Polonez Z Warszawy Wsch. do Moskwy Biel. jedna z nich - EP07-1007 (nr
EVN 91 51 1 140 013-0) z dobrze widocznym brakiem gniazd do sterowania wielokrotnego pod œrodkowym oknem kabiny maszynisty oraz halogenami w dotychczasowych, okr¹g³ych reflektorach i urz¹dzeniem
klimatyzacyjnym, zamontowanym na dachu nad górnym
reflektorem. Foto: Andrzej Etmanowicz

Obecna firmowa, szaro-niebieska kolorystyka Spó³ki PKP InterCity, wystêpuj¹ca równie¿ na elektrowozach EU07 typu 303E jest uwa¿ana za jedn¹
z naj³adniejszych; na fotografii wykonanej 30.05.2014 r. na stacji Warszawa Wsch. w barwach tych efektownie prezentuje siê lokomotywa EP07505 z lampami halogenowymi umieszczonymi w dotychczasowych, okr¹g³ych reflektorach. Foto: Andrzej Etmanowicz
okreœlenie budyñ), obecnie, po ich przejêciu przez PKP Inter City S.A. otrzyma³y, poza nielicznymi firmowe malowanie tej Spó³ki. A elektrowozy, które
znalaz³y siê na stanie prywatnych przewoŸników otrzyma³y charakterystyczn¹
dla nich indywidualn¹ kolorystykê.
Podczas kolejnych napraw lokomotyw typu 303E w miejscu istniej¹cych
okr¹g³ych lamp z ¿arówkami zaczêto w nich montowaæ nowe reflektory halogenowe, oba dolne otrzyma³y równie¿ umieszczone bli¿ej œrodka w jednej
poziomej linii dwie czerwone lampy. Taki bia³o-czerwony zestaw montowany
by³ w b¹dŸ dotychczasowych, okr¹g³ych reflektorach lub w ca³kowicie nowych prostok¹tnych oprawach, nazywanych telewizorami. Kilka z nich, np.
EP07-1014 otrzyma³o zupe³nie nowe, chyba najbardziej efektownie prezentuj¹ce siê prostok¹tne, z zaokr¹glonymi pionowymi ramkami obudowy reflektorów oraz dwa (zamiast trzech) okna w œcianach czo³owych, co zdecydowanie
wp³ynê³o na poprawê ich wygl¹du zewnêtrznego.
Bêd¹ca wzorem dla modelu H0 firmy Schlesienmodelle GmbH lokomotywa
EU07-539 w niebieskiej kolorystyce PKP Cargo S.A. wyprodukowana zosta³a
(wg: [3]) w zak³adach H. Cegielskiego w Poznaniu w 1991 roku (nr fabr. 439).
Wczeœniej posiada³a ona pud³o jasnozielone z ciemnozielonym pasem bez
¿ó³tych œcian czo³owych, po naprawie rewizyjnej R4, przeprowadzonej 22.06.
2010 r. w PKP Cargo Tabor Ostrów Wielkopolski otrzyma³a firmowe, niebieskie malowanie PKP Cargo S.A., bêd¹c przynale¿n¹ do PKP Cargo Œl¹skoD¹browskiego Zak³adu Spó³ki w Katowicach.

Z prawej i poni¿ej: Pierwowzorem dla modelu firmy Schlesienmodelle (nr katal. 107 003) by³a lokomotywa elektryczna
EU07-539 typu 303E w niebieskiej kolorystyce PKP Cargo
S.A., tu na fotografii wykonanej 04.08.2010 r. na terenie
lokom. Wroc³aw Brochów (fot. Krzysztof Malinowski), poni¿ej ten sam elektrowóz ponad 3,5 roku póŸniej - 08.04.2014
r. na stacji Warszawa Okêcie na czole sk³adu towarowego,
ju¿ z numerem EVN 91 51 1 140 040-4 (fot. Wojciech Pszczó³kowski); równie¿ ta wersja znajduje siê w ofercie firmy Schlesienmodelle GmbH (nr katalogowy 107004)

Po zmianie przydzia³u na PKP Cargo Po³udniowy Zak³ad
Spó³ki w Nowym S¹czu (19.10.2011 r.) lokomotywa EU07539 otrzyma³a 12-cyfrowe numery EVN (91 51 5 140 040-4)
oraz trafaretê z prêdkoœci¹ maks. (125), umieszczon¹ na bocznych œcianach pud³a. Z dwóch pantografów dachowych typu
AKP-4E jeden z nich (nad kabin¹ 1) otrzyma³ œlizg bliŸniaczy
z nak³adkami wêglowymi, umo¿liwiaj¹cy pracê elektrowozu
na kolejach czeskich ÈD, drugi (nad kabin¹ 2) by³ ju¿ standardowy - pojedynczy. Polskie lokomotywy mog¹ce pracowaæ na
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kolejach ÈD (podobnie jak czeskie je¿d¿¹ce po
polskich torach) otrzyma³y imiona. Równie¿ EU07539 otrzyma³a imiê - Janièka ale nigdy nie zosta³o
ono naniesione na jej pudle. Podczas swojej eksploatacji prowadzi³a ró¿ne ciekawe poci¹gi, m. in.
Venice Simplon Orient Express, sk³ady Inspiro z
Nowego S¹cza dla warszawskiego metra a tak¿e z
granicznej z kolejami ÈD stacji Cha³upki do Warszawy Grochów zespo³y Pendolino: ED250-006 i
ED250-019.

Model elektrowozu EU07-539 firmy Schlesienmodelle (nr kat. 107003) jest oferowany w efektownie prezentuj¹cym siê opakowaniu i umieszczony jest w wyprasce z czarnej g¹bki, dobrze zabezpieczaj¹c¹ go przed wstrz¹sami i uszkodzeniem. Foto (x 2): Krzysztof Sikora

***

Jak ju¿ wczeœniej wspomniano elektrowóz EU07539 w niebieskim malowaniu PKP Cargo S.A. sta³
siê pierwowzorem dla modelu debiutuj¹cej na
modelarskich rynkach firmy Schlesienmodelle
GmbH z Düsseldorfu. Jej pojawienie siê niew¹tpliwie by³o du¿¹ niespodziank¹, nieczêsto przecie¿
pojawia siê nowa firma produkuj¹ca rdzennie polski tabor i to nie byle jaki - chodzi przecie¿ o model lokomotywy elektrycznej (nowe firmy z regu³y
zaczynaj¹ od taboru wagonowego) serii EU07, najbardziej „kultowego” elektrowozu PKP! I trzeba
stwierdziæ - to jest bardzo mocne wejœcie na modelarskie rynki tej nowej firmy, która od razu wystêpuje z ca³¹ palet¹ wersji tych lokomotyw, zarówno jeœli chodzi o typy (303E, 4E, tak¿e dwucz³onowa ET41 typu 203E), jak i ró¿nych malowañ, oznakowañ oraz elementów wyposa¿enia, np.
ró¿nego typu reflektorów, zderzaków, wycieraczek,
lusterek, œlizgów pantografów itp.
W niniejszym artykule przedstawiamy miniaturê
tej lokomotywy nale¿¹cej do PKP Cargo Œl¹skoD¹browskiego Zak³adu Spó³ki w Katowicach zaraz po naprawie rewizyjnej R4, przeprowadzonej
22.06.2010 r. w PKP Cargo Tabor Ostrów Wielkopolski (nr kat. 107003). Nie posiada ona jeszcze
numerów EVN ale i taka wersja znajduje siê równie¿ w ofercie firmy Schlesienmodelle GmbH.
Ju¿ pierwsze wra¿enie ogl¹daj¹c znajduj¹c¹ siê
w pude³ku miniaturê tego elektrowozu jest zdecydowanie pozytywne. Opakowanie prezentuje siê
bardzo efektownie a po jego otwarciu widzimy
model osadzony w wyprasce z czarnej g¹bki, co
dobrze zabezpiecza go przed ewentualnymi wstrz¹sami i uszkodzeniem. Wyjêcie u³atwia osadzenie
go w foli, ale uwaga: wyjmowaæ (a tak¿e wk³adaæ)
nale¿y go delikatnie, gdy¿ niektóre oddzielnie osadzone elementy modelu mog¹ siê wysun¹æ, np. zderzaki czy drobne elementy wózków.
Bardzo pozytywne wra¿enie wywo³uje za³¹czona
instrukcja obs³ugi, kartonik z fotografi¹ tabliczki
fabrycznej producenta z odciœniêtym indywidualnym numerem seryjnym modelu H0 - wyraŸnie
widaæ dba³oœæ firmy o wywarcie pozytywnego wra¿enia u klienta nabywaj¹cego jej miniaturê. Ponadto w pude³ku znajduje siê du¿a iloœæ detali, przeznaczonych do zamontowania, w tym dodatkowy
wózek (bez mocowania szyny systemu Marklina)
oraz jedna oœ kó³, na gumki przyczepnoœciowe.
Sam model po ustawieniu go na torze prezentuje
siê naprawdê wspaniale. Prawid³owo odwzorowano bry³ê nadwozia (nie ma tu oczywiœcie mowy o
¿adnych skróceniach) z filigranowymi elementami
zewnêtrznymi (dwuramienne wycieraczki, klamki,
lusterka, urz¹dzenie SHP), delikatne elementy dachu i przestrzenne, bogate w detale wózki a tak¿e
kolorystykê i oznakowanie, co sprawia, ¿e patrz¹c
na niego mo¿na wyra¿aæ siê o nim tylko w samych
superlatywach. Na szczególne podkreœlenie zas³uguj¹ otwierane drzwi do obu kabin maszynisty (!),
wszak naprawdê niewiele miniatur H0 mo¿e pochwaliæ siê takim rozwi¹zaniem. Kolejnymi elementami zewnêtrznymi wymagaj¹cymi pochwa³y
s¹ sprê¿yste zderzaki oraz pantografy, zgodnie z

nr 1/2015

Precyzyjnie odwzorowane elementy modelu elektrowozu EU07-539 firmy Schlesienmodelle (nr
kat. 107003): œciana czo³owa z efektownie prezentuj¹cymi siê elementami dodatkowymi - dwuramiennymi wycieraczkami, porêczami i stopniami dla manewrowego i ze œwiat³ami zmiennymi w zale¿noœci od kierunku jazdy bia³e/czerwone, piêknie odwzorowany wózek lokomotywy
no i otwierane drzwi do kabiny maszynisty.
Foto (x 6): Krzysztof Sikora
orygina³em z dwoma rodzajami œlizgów: bliŸniaczym (nad kabin¹ 1) i pojedynczym (nad kabin¹ 2)
- brawa dla firmy Schlesienmodelle GmbH za wysok¹ dba³oœæ o detale modelu! Kolejnym zaskoczeniem, ale w ca³kowicie pozytywnym znaczeniu tego

s³owa s¹ wnêtrza kabin maszynisty, odwzorowane
z naprawdê niespotykan¹ dba³oœci¹ o detale: z piêknie odwzorowanym pulpitem z nastawnikiem jazdy, dŸwigni¹ hamulca zespolonego i dŸwigni¹ hamulca dodatkowego, prêdkoœciomierzem, fotelami
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dla maszynisty i pomocnika, os³onami przeciws³onecznymi (!) oraz ró¿nymi, znajduj¹cymi siê tam
szafkami. A elementem, do którego mo¿na mieæ w
tej miniaturze zastrze¿enia to brak czterech (s¹ tylko
dwa, umieszczone „po przek¹tnej”) pok³adów na
dachu po obu stronach pantografów - tyle w³aœnie,
jako jeden z nielicznych typu 303E ma orygina³
elektrowozu EU07-539. Ponadto szyby w oknach
kabin maszynisty za³amuj¹ œwiat³o, przez co piêkno ich wnêtrz nie jest tak uwypuklone jak mog³oby byæ przy cieñszych szybach.
A jak model zachowuje siê podczas jazdy na torze? Porusza siê on p³ynnie i cicho dysponuj¹c dobrym uci¹giem, co zawdziêcza bardzo dobremu silnikowi piêciopolowemu z ko³em zamachowym.
Wyposa¿ony zosta³ w kinematykê krótkiego sprzêgu a na makiecie pokonuje ³uki o promieniu 358
mm, co jest bardzo dobrym wynikiem. Pobór pr¹du zasilaj¹cego nastêpuje z kó³ ale istnieje mo¿li-

woœæ tak¿e poprzez pantografy, ponadto wózki posiadaj¹ mo¿liwoœæ odbierania pr¹du w systemie
Maerklina. Podczas jazdy z zasilaniem analogowym
w elektrowozie nastêpuje zmiana œwiate³ bia³eczerwone, w zale¿noœci od kierunku jazdy.
Miniaturê wyposa¿ono w z³¹cze dekodera w standardzie NEM 660 21-pin oraz posiada wbudowany g³oœnik ESU 23 mm. Po zamontowaniu odpowiednio skonfigurowanego dekodera cyfrowego
firmy ESU istnieje mo¿liwoœæ wyœwietlania na
modelu typowych sygna³ów œwietlnych, stosowanych na taborze PKP (np. jedno œwiat³o bia³e po
stronie stanowiska maszynisty podczas jazdy manewrowej) czy oœwietlenie wnêtrza kabin maszynisty.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e omawiany
w niniejszym artykule model H0 elektrowozu
EU07-539 firmy Schlesienmodelle GmbH (nr katal. 107003) jest wykonany na bardzo wysokim

poziomie i z pewnoœci¹ mo¿na go poleciæ ka¿demu interesuj¹cemu siê miniaturami polskiego taboru, a jak ju¿ wspomniano na pocz¹tku, typ ten
jest jedn¹ z naprawdê „kultowych” jednostek taboru PKP. A firmie Schlesienmodelle GmbH mo¿na tylko pogratulowaæ tak doskona³ego wyrobu i
oczekiwaæ na kolejne wersje tych lokomotyw a tak¿e na kolejne nowoœci taborowe. Trzymamy kciuki, oby nast¹pi³o to jak najszybciej…
Andrzej Etmanowicz
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Widok z góry na model H0 elektrowozu EU07-539 firmy Schlesienmodelle (nr katal. 107 003) z delikatnymi elementami dachu, dobrze widoczne s¹
dwa rodzaje pantografów: z lewej strony ze œlizgiem bliŸniaczym, z prawej z pojedynczym. Foto: Krzysztof Sikora
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