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Modele H0 lokomotyw elektrycznych EU07-433 i EU07-516
Spó³ki PKP InterCity firmy Schlesienmodelle GmbH

Andrzej Etmanowicz
W pierwszym tegorocznym numerze Mini Repliki (mR 85) omówiliœmy d³ugo oczekiwan¹ miniaturê H0 najbardziej "kultowej" naszej lokomotywy
elektrycznej serii EU07, i do tego w wykonaniu debiutuj¹cej na naszym modelarskim rynku firmy Schlesienmodelle GmbH z Duesseldorfu. By³ to
model elektrowozu typu 303E z oznaczeniem EU07-539 (wersja bez numeru EVN) w aktualnych, niebieskich barwach PKP Cargo S.A. (nr katalogowy 107 003) a poniewa¿ obecnie pojawi³a siê kolejna odmiana kolorystyczna tego typu lokomotywy, tym razem w aktualnym firmowym malowaniu
Spó³ki "PKP InterCity" z numerami inwentarzowymi 433 i 516, postanowiliœmy przedstawiæ je Naszym Czytelnikom w poni¿szym artykule.
Na pocz¹tku powróæmy jeszcze raz na chwilê do
pierwszych modeli H0 lokomotyw typu 303E serii
EU07 w niebieskich barwach PKP Cargo S.A. firmy Schlesienmodelle GmbH. Na ich przyk³adzie
warto podkreœliæ, i¿ firma ta przyjê³a dosyæ specyficzn¹ filozofiê produkcji i dystrybucji poszczególnych wersji swoich wyrobów polegaj¹c¹ na tym, i¿
poszczególne partie o liczbie przez ni¹ ustalonej
bêd¹ wytwarzane tylko raz, i ich produkcja nie
bêdzie wiêcej wznawiana. Je¿eli jednak zapotrzebowanie rynkowe na dan¹ wersjê malowania i oznakowania modelu, którego nak³ad wyczerpa³ siê
bêdzie nadal wystêpowa³o, firma Schlesienmodelle GmbH deklaruje, i¿ spe³ni wymagania modelarzy i uruchomi produkcjê tej miniatury, na któr¹
istnieje popyt - bêdzie to wersja w tej samej kolorystyce ale z innym numerem inwentarzowym i
innym numerem katalogowym. Tak wiêc pierwsze
modele serii EU 07 w niebieskim malowaniu Spó³ki "PKP Cargo" lokomotyw: z oznaczeniami EU07527, nr kat.: 107 001 (bez nr EVN) i 107 002 (z nr
EVN) oraz EU07-539, nr kat.: 107 003 (bez nr
EVN) i 107 004 (z nr EVN), które ju¿ ukaza³y siê
w sprzeda¿y po wyczerpaniu nak³adu wiêcej siê
ju¿ nie pojawi¹. St¹d ewentualne ich zdobycie w
przysz³oœci - to wa¿na uwaga dla modelarzy i kolekcjonerów pragn¹cych mieæ wszystkie wersje tej
lokomotywy (a tacy s¹ !), bêdzie mo¿liwe tylko na
rynku wtórnym.

PrzejdŸmy teraz do omówienia kolejnych dwóch
odmian modeli elektrowozów typu 303E w firmowej, niebiesko-szarej kolorystyce Spó³ki "PKP InterCity", których krótk¹ genezê powstania przedstawiliœmy w mR 85 [3]. Przypomnijmy tylko, ¿e
orygina³y lokomotyw tego typu powsta³y na bazie
dwucz³onowego elektrowozu towarowego typu
203E serii ET41, oba typy produkowane by³y w
zak³adach im. H. Cegielskiego w Poznaniu, które
w latach 1983÷1992 dostarczy³y dla ówczesnych
PKP 243 lokomotywy typu 303E serii EU07, otrzyma³y one numery 301÷543. Kolejne trzy z nich
powsta³y z przebudowy pojedynczych cz³onów lokomotyw serii ET41, którym dobudowano drugie
kabiny - by³y to: EU07-537 (z ET41-036B), EU07544 (z ET41-088A) i EU07-545 (z ET41-116B).
W stosunku do pierwowzoru, elektrowozów typu
4E wyró¿nia³y siê ryflowanymi bocznymi œcianami pude³ oraz czo³ownicami przystosowanymi do
zabudowy sprzêgu samoczynnego. Pierwsza "setka" lokomotyw typu 303 E w stosunku do pozosta³ych posiada inny kszta³t ¿aluzji na œcianach bocznych a ostatnie z ca³ej partii otrzyma³y zmienione
prowadniki haka oraz cztery pomosty na dachu
(wczeœniejsze posiada³y tylko dwa takie pomosty
umieszczone "po przek¹tnej").
Po rozdziale taboru (wg: [2]) na stanie "PKP Cargo S.A." znalaz³o siê 41 elektrowozów typu 303E,
Przewozom Regionalnym w grudniu 2006 roku

sprzedano kolejne 33 szt. Lokomotyw typu 303E
(po naprawach g³ównych usuniêto w nich gniazda
sterowania wielokrotnego, otrzyma³y numery od
1003 wzwy¿, obecnie wszystkie znajduj¹ siê na
stanie Spó³ki "PKP InterCity") sprzedano prywatnym PrzewoŸnikom ³¹cznie 18 elektrowozów, a z
inwentarza skreœlono ich ju¿ 10 sztuk. Pozosta³e
pracuj¹ w Spó³ce "PKP InterCity", w wersji nie
przebudowanej na EP pozosta³o ich 53 sztuki, o
numerach: 302÷306, 309, 310, 316, 317, 320,
323÷326, 328, 331, 334, 341÷343, 353, 358, 360,
364, 368, 369, 377, 380, 415, 421, 423, 433 (pierwszy z pierwowzorów dla modelu H0 firmy Schlesienmodelle GmbH), 437, 440, 443, 446, 466, 485,
488, 491, 497, 498, 501, 508, 511, 516 (drugi z
pierwowzorów dla modelu H0 firmy Schlesienmodelle GmbH), 519, 520, 524, 528, 529, 536 i 540.
Elektrowozy typu 303E serii EU07, obecnie pracuj¹ce w Spó³ce "PKP InterCity" posiadaj¹ firmow¹, charakterystyczn¹ niebiesko-szar¹ kolorystykê tej Spó³ki, przez autora oraz wielu hobbyFot. tytu³owa: Wspaniale prezentuj¹ siê dwie najnowsze miniatury H0 „kultowych” na PKP lokomotyw elektrycznych serii EU07 typu 303E w
efektownej kolorystyce Spó³ki PKP InterCity z
pantografami dachowymi podniesionymi. Z prawej Markétka" - EU07-516 (nr kat. 107 011), z
charakterystycznym jednym ¿ó³tym pantografem (orygina³ pracuje równie¿ na kolejach ÈD),
z lewej elektrowóz EU07-433 (nr katal. 107 010)
z czerwonymi pantografami
Obok: Miniatura lokomotywy EU07-516 typu
303E Markétka firmy Schlesienmodelle GmbH
z Duesseldorfu (nr kat. 107 011) w efektownych
szaro-niebieskich barwach Spó³ki PKP InterCity zachwyca swoimi nienagannymi proporcjami
nadwozia - patrz¹c na niego wydaje siê, ¿e mamy
do czynienia z prawdziwym elektrowozem. Poniewa¿ w oryginale mo¿e on pracowaæ tak¿e na
kolejach czeskich ÈD st¹d wyposa¿ony zosta³ w
odbierak pr¹du w kolorze ¿ó³tym przystosowany do pracy pod sieci¹ trakcyjn¹ kolei ÈD, równie¿ uk³ad ten odwzorowany zosta³ w modelu
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Widok na precyzyjnie odwzorowany wózek modelu elektrowozu
EU07-516 firmy Schlesienmodelle GmbH (nr kat. 107 011), dobrze widoczne stopnie do kabiny
i dla manewrowego oraz porêcze
i lusterko wsteczne, a tak¿e
umieszczony na pasie miêdzyokiennym napis Markétka - tak¹
nazwê otrzyma³a ta lokomotywa

stów i mi³oœników spoœród wszystkich odmian kolorystycznych uwa¿an¹ za naj³adniejsze malowanie tych lokomotyw w ogóle.
W ostatnich latach w popularnych "siódemkach"
obu typów: 4E i 303E podczas przeprowadzanych
napraw w miejscu istniej¹cych okr¹g³ych lamp z
¿arówkami zaczêto montowaæ nowe reflektory halogenowe, w obu dolnych reflektorach znalaz³y siê
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".
Firma Schlesienmodelle GmbH w tym roku przygotowa³a dwie kolejne wersje modeli lokomotyw
typu 303E w podzia³ce H0: obie w firmowych barwach Spó³ki "PKP InterCity" oraz w oryginale obie
nale¿¹ce do PKP Intercity Zak³adu Po³udniowego
w Krakowie. Na dachu ka¿dy z modeli posiada dwa
pomosty umieszczone "po przek¹tnej", co jest w
pe³ni zgodne z orygina³ami lokomotyw o tych numerach inwentarzowych. G³ówne ró¿nice w wygl¹dzie zewnêtrznym polegaj¹ na odmiennych reflektorach zamontowanych w œcianach czo³owych
oraz pantografach dachowych. W artykule z braku
miejsca, za co przepraszamy Naszych Czytelników,
nie zamieœciliœmy fotografii orygina³ów tych dwóch
lokomotyw ale du¿a ich iloœæ w Internecie sprawia, ¿e mo¿na bez problemu siê z nimi zapoznaæ.
Pierwsza z miniatur (nr kat. 107 010) odwzorowuje elektrowóz EU07-433 wg stanu na 2011 rok
(epoka VIa), którego naprawê rewizyjn¹ wykonano w ZNTK Oleœnica 20.11.2008 roku. W œcianach czo³owych dwie dolne okr¹g³e lampy posiadaj¹, tak jak w oryginale umieszczone w jednej
poziomej linii imitacje reflektorów halogenowych
oraz znajduj¹ce siê bli¿ej œrodka czerwone sygna³y koñca poci¹gu, równie¿ taki reflektor halogenowy osadzony jest w górnej lampie nad kabin¹ maszynisty. Drug¹ wersj¹ (nr kat. 107 011) jest lokomotywa EU07-516 wg stanu na 2009 rok (epoka
Vc), jej naprawê rewizyjn¹ wykonano 03.11.2006
r. w Zak³adzie Taboru w Katowicach. Orygina³ tego
elektrowozu posiada trzy fabryczne okr¹g³e reflektory z ¿arówkami wraz z umieszczonymi w dwóch
dolnych poni¿ej ¿arówek czerwonymi sygna³ami
koñca poci¹gu. Ponadto w tych dolnych reflektorach w œcianach czo³owych umieszczono wykonane z aluminiowych prêcików zabezpieczenia, chroni¹ce ¿arówki przed uderzeniami np. kamieni, niestety w modelu os³on takich nie ma.

Natomiast je¿eli chodzi o pantografy dachowe to
lokomotywa EU07-433 otrzyma³a dwa standardowe pantografy dachowe w kolorze czerwonym, natomiast elektrowóz EU07-516 (podobnie jak ju¿
omawiany wczeœniej w [3] EU07-539) nad kabin¹
nr 1 otrzyma³ pantograf (w kolorze ¿ó³tym) ze œlizgiem bliŸniaczym z nak³adkami wêglowymi,
umo¿liwiaj¹cy pracê na kolejach czeskich ÈD, natomiast drugi, w kolorze czerwonym (nad kabin¹
nr 2) mia³ ju¿ œlizg standardowy - pojedynczy. I w
obu modelach zosta³y one dok³adnie odwzorowane, wraz z kolorystyk¹ (w modelu EU07-516 pantograf nad kabin¹ 1 jest w kolorze ¿ó³tym) - po raz
kolejny brawa dla firmy Schlesienmodelle GmbH
za wysok¹ dba³oœæ o detale modelu !
Polskie elektrowozy eksploatowane na kolejach
ÈD (podobnie jak czeskie je¿d¿¹ce po polskich
torach) wyró¿nione zosta³y imionami - lokomotywê EU07-516 nazwano "Markétk¹", o czym informuj¹ napisy wymalowane na œcianach bocznych na
szarym pasie miêdzyokiennym zarówno orygina³u
jak i modelu.
I jeszcze dwa mo¿e drobiazgi, ale dobrze pokazuj¹ce dba³oœæ firmy o szczegó³y w obu modelach, tak aby jak najbardziej odpowiada³y orygina³om: prostok¹tne zderzaki i szyby czo³owe. Obie miniatury maj¹ czarne zderzaki ale EU07433 ma jeszcze na nich bia³e obwódki, zaœ EU07-516 ich
nie posiada i dok³adnie tak jest w orygina³ach. Natomiast
jeœli chodzi o szyby czo³owe to "Markétka" posiada ogrzewanie tych szyb za pomoc¹ standardowych grzejników
umieszczonych w ich dolnej czêœci zaœ w EU07-433 ogrzewanie to rozwi¹zano za pomoc¹ zatopionych pasków i tak
jest w modelach tych elektrowozów, po raz kolejny brawa
dla firmy Schlesienmodelle.GmbH !

Jaka jest wiêc ocena obu modeli lokomotyw firmy Schlesienmodelle GmbH? Dla ka¿dego kto zapozna³ siê chocia¿ z jednym z nich nie bêdzie raczej zaskoczeniem ich zdecydowanie pozytywna
ocena, w pe³ni pokrywa siê ona zreszt¹ z t¹ zaprezentowan¹ przy opisie elektrowozu EU07-539 ([3]).
O opakowaniu ka¿dej z miniatur tej firmy ju¿
pisaliœmy, przypomnijmy wiêc tylko, ¿e jest ono
wykonane bardzo profesjonalnie - model spoczywa w wyprasce z czarnej g¹bki i osadzony jest w

Œciana czo³owa modelu EU07-516 z doskonale
widocznymi reflektorami odpowiadaj¹cymi fabrycznym oraz czo³ownic¹ przystosowan¹ do zamontowania sprzêgu samoczynnego z przewodami hamulcowymi i ogrzewczymi; du¿e wra¿enie
robi¹ ponadto dodatkowe detale takie jak: stopnie i porêcze dla manewrowego, lusterka, wycieraczki, tr¹bki na dachu a tak¿e grzejniki za
szybami - wszystko to sk³ada siê na koñcowy
efekt piêkna tej miniatury
foli, co zdecydowanie u³atwia jego wyjêcie. Posiada on, co niew¹tpliwie cieszy ka¿dego z modelarzy, du¿¹ liczbê dodatkowych elementów, ale uwaga - podczas wyjmowania go nale¿y zachowaæ daleko posuniêt¹ ostro¿noœæ aby tych detali nie uszkodziæ.
W pude³ku znajduj¹ siê tak¿e: instrukcja obs³ugi, kartonik z fotografi¹ tabliczki fabrycznej producenta (ale nie ma, niestety jak przy modelu EU07
539 fotografii orygina³u) oraz detale przeznaczone
do samodzielnego monta¿u, w tym dodatkowy wózek z ko³ami (1 oœ), na które za³o¿yæ mo¿na gumki
przyczepnoœciowe.
Oba modele po ustawieniu na torze b¹dŸ w gablocie prezentuj¹ siê naprawdê wyœmienicie. Prawid³owo odwzorowana (oczywiœcie bez ¿adnych
skróceñ) bry³a nadwozia posiada wiele filigranowych elementów zewnêtrznych, takich jak dwuramienne wycieraczki obu par szyb czo³owych, klamki, lusterka, urz¹dzenie SHP. Piêknie odwzorowano przestrzenne, bogate w detale wózki (a ka¿dy z
mi³oœników "siódemek" dobrze wie, ¿e ich wózki
nale¿¹ do najtrudniejszych do odwzorowania w
modelu), tak¿e doskonale prezentuj¹ siê delikatne
elementy dachu ka¿dej z miniatury. Ca³oœci dope³nia, o czym ju¿ wspomniano wczeœniej ich piêkna, firmowa kolorystyka Spó³ki "PKP InterCity",
doskonale odwzorowana w obu modelach oraz wierne, w pe³ni odpowiadaj¹ce orygina³om oznakowanie. Obie miniatury przedstawiaj¹ lokomotywy z
jednego Zak³adu PKP Intercity - Po³udniowego w
Krakowie, trochê szkoda, ¿e jeden z nich nie jest

I jeszcze raz spojrzenie na bok modelu elektrowozu EU07-516 z doskonale prezentuj¹cymi siê
filigranowymi elementami dachu

nr 3/2015
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I druga z miniatur H0 firmy Schlesienmodelle GmbH (nr kat. 107 010) lokomotywy elektrycznej
typu 303E w firmowej kolorystyce Spó³ki PKP InterCity - EU07-433, wyposa¿onej jak orygina³ w
dwa pantografy dachowe w kolorze czerwonym
np. ze Stolicy ale takie oznakowanie sprawia, ¿e
obie lokomotywy z jednego Zak³adu mog¹ na makiecie pracowaæ w podwójnej trakcji, co w rzeczywistoœci tak¿e siê spotyka. A poza tym firma Schlesienmodelle GmbH na pewno nie poprzestanie na
tylko dwóch wersjach tego praktycznie najpiêkniejszego malowania "siódemki".
O innych elementach modelu pisaliœmy ju¿ podczas omawiania miniatury lokomotywy EU07-539,
jednak nie sposób po raz kolejny nie podkreœliæ
najwa¿niejszych z nich. Przede wszystkim na pochwa³ê zas³uguj¹ otwierane drzwi do obu kabin
maszynisty, odwzorowanych z naprawdê niespotykan¹ dba³oœci¹ o detale, takie jak: piêknie odwzorowany pulpit z nastawnikiem jazdy, dŸwignia hamulca zespolonego, prêdkoœciomierz, fotele dla
maszynisty i pomocnika oraz ró¿ne szafki. W czo³ownicach ka¿dego z modelu zamontowano sprê¿yste zderzaki a w czo³owych oknach maszynisty i
pomocnika umieszczono imitacje os³on przeciws³onecznych (!), choæ tu uwaga - same szyby mog³yby
byæ bardziej przezroczyste.
Na koniec o zachowaniu siê obu miniatur na torze. Ono równie¿ nie odbiega od omawianego ju¿
EU07-539, tak¿e oba nowe modele poruszaj¹ siê
p³ynnie i cicho a wyposa¿enie ich w bardzo dobry,
piêciopolowy silnik z ko³em zamachowym powoduje, ¿e dysponuj¹ one w³aœciwym uci¹giem. Zasilanie zasadniczo nastêpuje z kó³ (istnieje tak¿e
mo¿liwoœæ w trzyszynowym systemie Maerklina)
b¹dŸ poprzez pantografy dachowe. Na modelowym
torze obie miniatury pokonuj¹ ³uki o promieniu 358
mm i posiadaj¹ kinematykê krótkiego sprzêgu.
Wyposa¿one zosta³y w z³¹cza dekodera w standardzie NEM 660 21-pin oraz posiadaj¹ wbudowane
g³oœniki ESU 23 mm. Po zamontowaniu odpowied-

nio skonfigurowanego dekodera cyfrowego firmy
ESU istnieje mo¿liwoœæ wyœwietlania na modelach
typowych sygna³ów œwietlnych, PKP, np. trzech
œwiate³ bia³ych podczas jazdy poci¹gowej, jednego œwiat³a bia³ego po stronie stanowiska maszynisty podczas jazdy manewrowej a tak¿e oœwietlenia
wnêtrza kabin maszynisty. Natomiast podczas jazdy z zasilaniem analogowym w obu lokomotywach
nastêpuje zmiana œwiate³ "bia³e-czerwone" w zale¿noœci od kierunku jazdy.
Oceniaj¹c oba modele mo¿emy po raz kolejny
tylko powtórzyæ: s¹ wykonane na bardzo wysokim
poziomie i po prostu powinno siê je mieæ, to przecie¿ najbardziej "kultowe" jednostki taboru naszych
kolei! A na naszym modelarskim rynku mamy ju¿
obecnie doœæ pokaŸny wybór miniatur H0 nowoczesnego taboru osobowego w kolorystyce IC kilku producentów, tak wiêc tym bardziej mo¿na siê
cieszyæ, ¿e dziêki firmie Schlesienmodelle GmbH
mamy do nich tak piêkny œrodek trakcyjny w postaci dwóch najnowszych elektrowozów EU07.
Gratuluj¹c firmie Schlesienmodelle GmbH kolejnych doskona³ych wyrobów i przegl¹daj¹c ich
katalog z kolejnymi wersjami "siódemek" mo¿emy tylko powiedzieæ, tak trzymaæ …
Andrzej Etmanowicz
Foto: Krzysztof Sikora
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Widok na drzwi do kabiny maszynisty modelu
EU07-433. Widoczne dok³adnie odwzorowane,
zgodnie z orygina³em z tego okresu oznakowanie przynale¿noœci lokomotywy do PKP Intecity
S.A. Zak³adu Po³udniowego (w Krakowie) oraz
wykonanej naprawy (ZNTK Oleœnica S.A. Napr.
rew. 20.11.2008). Przez boczne okno dobrze widoczna „kierownica” maszynisty

Œciana czo³owa modelu EU07-433 z imitacj¹ reflektorów halogenowych w fabrycznych oprawach z umieszczonymi w dolnych reflektorach
bli¿ej œrodka czerwonymi lampami sygna³ów
koñca poci¹gu. Doskonale widoczne dok³adne
odwzorowane jak w oryginale: czo³ownica przystosowana do monta¿u sprzêgu samoczynnego z
przewodami hamulcowymi i ogrzewczymi, stopnie i porêcze dla manewrowego, lusterka, wycieraczki, tr¹bki na dachu a tak¿e imitacje pasków ogrzewczych w szybach
Jeszcze jedno spojrzenie
na modele EU07,
tym razem
z pantografami
opuszczonymi
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