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Nieuwe railreiniger 
 

 
(foto nieuw model) 
 
 

Modelbaan Automatisering heeft een nieuwe railreiniger (H0)in het verkoop 

programma. Dit model vervangt de modellen D35 en D34. 
De nieuwe railreiniger heeft dezelfde schoonmaak eigenschappen als de huidige 
modellen, maar heeft wel de volgende voordelen: 
 

 Eén model voor zowel 2-rail als 3-rail (gelijk en wisselstroom) 
 Vormgeving is fraaier, lijkt meer op een container wagon 
 Zwaarder, waardoor een betere bedrijfszekerheid 
 Uitvoering; aluminium i.p.v. gietijzer 
 Prijsgunstiger dan huidige H0 modellen 
 Eigen opdruk mogelijkheid 
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Eén Model: 
Zowel voor 2-rail en 3–rail geschikt, rijdt u met beide railsystemen, dan hoeft u geen 
andere Railreiniger aan te schaffen, ook als u later over stapt op een ander railsysteem 
(H0) dan kunt u toch deze railreiniger blijven gebruiken! 
 
Vormgeving: 
Een belangrijk gegeven, de nieuwe vormgeving past beter bij de overige goederen 
wagon modellen, door deze “gesloten” uitvoering heeft de railreiniger meer de uitstraling 
van een container wagon, de vloeistof wordt nu d.m.v. een sleuf (aan de bovenzijde) 
ingebracht om een perfecte railreiniging te krijgen. 
 
Zwaarder: 
Het originele model was al redelijk zwaar (ca. 115 gr), maar het nieuwe model is 2x zo 
zwaar, een gemiddelde locomotief kan deze zonder problemen over een vlakke 
modelbaan gemakkelijk verplaatsen, heeft u ook hellingen en/of bochten met hellingen 
dan is het beter een zwaardere locomotief of 2 locomotieven voor de railreiniger 
plaatsen. 
Door de zwaardere uitvoering is de kans op ontsporing een stuk kleiner geworden, ook 
als de railreiniger wordt geduwd i.p.v. getrokken! 
 
Uitvoering: 
De nieuwe railreiniger is uitgevoerd in volledig aluminium (wielstellen in kunststof), waar 
door een zeer robuust geheel wordt gevormd. Aan beide zijde bevindt zich een 
universele beugel koppeling. 
 

 
 

 
Prijs: 
Niet onbelangrijk, de prijs/kwaliteit is nog gunstiger, u krijgt een beter en mooier 
product met meer mogelijkheden voor een lagere prijs. 
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Eigen opdruk mogelijkheid: 
Standaard is de railreiniger voorzien aan beide zijden met de volgende opdruk: 

 

Railreiniger   Nettoyeur De Rails 
 

Track Cleaner  Schienen-Reiniger 
Modelbaan Automatisering       

www.softlok.nl 

 
Wilt u, uw eigen opdruk dan is het mogelijk op 2 manieren: 
 

1) u verwijderd zelf de bestaande opdruk en brengt zelf u eigen opdruk (Sticker) aan 
2) u geeft aan welke opdruk u wenst (meerprijs) 

 
 
 
Omvang levering: 

- Railreiniger met standaard opdruk 
- Doekjes 
- Nem koppeling (t.b.v. loc indien nodig) 
- Goo Gone 88 ml 

 
 
 
 
 
Railreiniger (voor bijna alle schalen verkrijgbaar N…G) 
 
Werking: 
De Railreiniger bestaat uit een zware wals die door een raamwerk wordt ingesloten. De 
wals wordt met een viltdoek omwikkeld. Het raamwerk rust op 2 wielstellen en wordt 
door een locomotief over de rails getrokken of geduwd. De wals kan zich vrij op en neer 
bewegen. Het viltdoek wordt natgemaakt met een reinigingsmiddel. ** 
Wordt de Railreiniger over de rails getrokken of geduwd, dan ontstaat door het 
eigengewicht van de wals een remmende werking tussen het viltoppervlak en de rails. 
Deze constructie werkt als een automatische reiniging van de rails. 
Als de rails sterk vervuild zijn, dan wordt vastzittend vuil doordat de rails vochtig 
achterblijven opgelost en na meerdere malen berijden van de rails zijn zowel de rails als 
de wielen gereinigd. 
Doekje vastzetten (met een koperdraadje) zodra er 2 richtingen mee wordt gereden. 
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(Foto oude model) 
 
Handleiding: 

1) schoon viltdoek om de wals wikkelen (wals mag niet zonder viltdoek worden 
gebruikt) 

2) Als de reiniging in beide rij richtingen moet worden uitgevoerd, dan moet het 
viltdoek (in het midden) worden vast gezet met een dunne draad (op deze manier 
blijft het viltdoek gesloten) 

3) Viltdoek met reinigingsmiddel voorzien ** 
4) Wals met nat gemaakt viltdoek in het raamwerk plaatsen (oud model), vloeistof op 

viltdoek aanbrengen via opening bovenzijde (nieuw model) 
5) Vervolgens over de modelbaan rijden (de reinigingswagen kan zowel voor de 

locomotief als achter worden geplaatst bij de eventuele andere wagons) 
6) Een 2e mogelijkheid is om een reinigingswagen voor de locomotief te plaatsen met 

een “natte viltdoek” en achter de locomotief een wagon met een “ droge viltdoek”  
7) Bij sterke vervuiling het viltdoek meerder malen vervangen 

 
Opmerking: ook na volledige reiniging van de rails, ongeacht welk reinigingsproduct 
wordt gebruikt kan het voorkomen dat met een schone doek een lichte verkleuring 
ontstaat. Dit is normaal en geeft verder geen problemen. 
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Foto’s van andere leverbare modellen: 
 
Schaal 0 
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Schaal H0 (Breed) 

 
 
Schaal N (breed) 
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Schaal N (D10) 

 

 
Beide N modellen
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Dit model is afgeleid van het H0 model, wielstellen zijn aangepast 
 

 
Railreiniger voor H0m 
 
Nieuwe railreiniger voor H0m (12mm), wielstellen zijn uitgerust met metalen wielen en 
beugelkoppeling. 
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** Reinigingsmiddelen: 
Aan te bevelen reinigingsmiddelen is GOO GONE  
Andere schoonmaakproducten zijn ook te gebruiken zolang deze NIET op water basis 
zijn. Let op dat het reinigingsmiddel de plastic railbedding niet oplost. 
Waarschuwing: Reinigingsvloeistoffen buiten bereik van kinderen houden! 
 
Leverbare modellen: 
N- schaal (model D10) standaard wals met Rapido koppelingen € 71,50* 
N- schaal (model D12) standaard wals met magn. koppelingen  € 74,-* 
H0m schaal met beugelkoppeling       € 79,- *  
H0 schaal voor 2 en 3 rail met beugelkoppeling     € 69,-* 
H0 schaal voor 2 en 3 rail (zonder wielstellen & opdruk)   € 55,- ** 
HO schaal voor 3 rail (Model D30) gebruikt voor Demo nu voor € 50,-* 
HO- schaal (3-rail, breed model)       € 133,- * 
O- schaal (3-rail Atlas) met 6 rollen (32mm)     € 204,-* 
G- schaal (model LGB)  met 3 rollen      € 285,-* 
Vervangende wals voor D10 (N-standaard)     € 12,- * 
Vervangende wals voor D12 (N- Breed)      € 15,- * 
Vervangende wals voor D30- D39 (standaard)     € 19,- * 
Viltdoeken (10 stuks) voor N1        € 7,- * 
Viltdoeken (10 stuks) voor D10        € 7,- * 
Viltdoeken (10 stuks) voor D30-D39       € 4,- ** 
Viltdoeken (10 stuks) voor HO-2       € 7,- * 
GOO GONE reinigingsvloeistof      kleine fles      € 10,00* 
 
 *Op voorraad 1 stuks, ** Op voorraad 2 of meer 
 *Niet meer leverbaar of speciale bestelling 

 
MODELBAAN AUTOMATISERING 

 Software (SOFTLOK voor alle gangbare digitaalsystemen 
 Seminars (ondersteuning van hard en software) 
 Hardware (Boosters, Wissel/Sein decoders, Terugmeldsystemen, Besturingen, 

draadloze camera, enz.) 
 Railcleaner voor H0, H0m, O, (Centerline) 
 Modelbaanbouw  (van het aansluiten tot het volledig programmeren) 

 
R. Taconis     Irene Vorrinkstraat 61   4105 JA   Culemborg  
 +31(0)345- 536005 
Internet: www.rtaconis.home.xs4all.nl (voor info en opendag data)                 
E-mail: roberttaconis@gmail.com 
Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s incl. BTW excl. verzendkosten  
Alle voorgaande prijslijsten zijn hierbij vervallen.  Prijswijzigingen voorbehouden. 
Bestellingen buiten Nederland (binnen de EU) 
BIC: INGBNL2A  ............................. IBAN: NL20INGB0003744054 
 


