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Byggbeskrivning Sb-lok 
baserat på Piko Br66 i H0

Av Stefan Wikestedt
2017-02-15
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Inledning

Denna byggbeskrivning visar hur man bygger ett Sb-lok utifrån etsplåten ovan 
samt ett Piko Br66 i H0 som donatorlok. Ett lämpligt donatorlok kan exempelvis 
köpas på ebay.de.

Donatorloket: Piko Br66 i H0
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Etsplåten innehåller de flesta delar som behövs. Modellen måste dock 
kompletteras med diverse delar enligt tillbehörslistan nedan. Delarna kan 
inhandlas hos följande leverantörer:

Tumba Lokstation - sture.ho@telia.com
EAS Hobbyprodukter - www.eashobbyprodukter.se
Perlmodell - www.perlmodell.se
entec - www.entec.se
Ledbaron - http://stores.ebay.de/ledbaron
Även Weinert Modellbau har en hel del av delarna - www.weinert-modellbau.de

Tillbehörslista

Sotskåpsfront - Perlmodell (Art. 1-104)
Skorsten - Perlmodell (Art. 1-001)
Tankförbindningsrör - Perlmodell (Art. 6-061)
Dom - Perlmodell (Art. 1-190)
Lyktor - Perlmodell (Art. 5-100)
Främre lyktfäste konsol - Perlmodell (Art. 5-203)
Visslor - Perlmodell (Art. 1-801)
Luftpump - Perlmodell (Art. 1-404)
Luftslangar - Perlmodell (Art. 3-000)
Handräckshållare - Perlmodell (Art. 5-010)
Handräckshållare - Perlmodell (Art. 5-011)
Toppstrålkastare - Perlmodell (Art. 5-201)
Avstängningsventil - Perlmodell (Art. 1-431)
Säkerhetsventiler - Perlmodell (Art. 1-770)
Domkrafter - Perlmodell (Art. 1-600)
Buffertar - Perlmodell (Art. 2-209)
Plogar - Perlmodell (Art. 2-001)
Asktratt - Perlmodell (Art. 6-004)
Hyttstegar - entec
Drivhjul, axlar och axeltappar (Markits) - Tumba Lokstation
Boggihjul och axlar (Markits) - Tumba Lokstation
Dekaler till buffertplankor och skorsten - EAS Hobbyprodukter
Mikrokontakt - Ledbaron
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Lämpliga verktyg och övriga tillbehör för bygget

Lödkolv/lödstation 80W (ibland kan en 100W stark lödkolv vara på sin plats)
Eventuellt även motståndslödningsaggregat, lödplatta, avlödningsfläta,
lödvatten samt lödtenn
En liten sax, gärna böjd
Avbitartång
Små filar (runda samt platta)
Borr 0,8 mm och 0,4 mm samt borrhållare
En tunn stålspackel eller en liten falstång som hjälp vid bockning
Ett bra hjälpmedel vid lödning för att inte bränna sig är en liten men grov 
skinnbit lagom att lägga mellan fingret och lödstället.
En lödplatta underlättar vid lödningen. Exempelvis från www.fohrmann.de
En glasfiberraderare är bra att ha för borttagning av överflödigt lödtenn.
Casco Rapid tvåkomponentslim
Locktite låsvätska
Vitlim
M2-muttrar och skruv
Plasticard 2 mm
Kopparpertinax
Fosforkoppartråd (0,3 mm)
Micro Kristal Clear
Celluloidfolie
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BYGGBESKRIVNING
Demontering av donatorloket

Börja med att ta av kåpan samt lossa den undre plattan med hål för snäckhjulet. 
Denna platta tänker jag inte använda men den kan återmonteras som 
dammskydd om man så önskar.
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Bestäm dig för om du vill behålla originalhjulen eller byta ut dem mot Markits 
20 mm isolerade hjul. Denna anvisning visar hur du byter hjul och axlar till 
Markits/Romford.

Bilden ovan visar drivet utan motor. Jag föredrar att montera en Maxon 
278923 men det kommer vi till senare. Tag gärna ett foto på koppelstänger och 
slidstyrningen. Det är bra som minnesstöd senare vid den slutliga monteringen.

Skär av de små plasttapparna som visas med tandpetarna.
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Lossa kugghjulsaxlarna och tag bort kugghjulen. Borra upp centrumhålen på 
kugghjulen till 3,15 mm. Montera kugghjulen på Romfordaxlarna, gör en lätt 
anvisning med en avbitartång mitt på axlarna, träng sedan på kugghjulen på 
axlarna samt centrera dem.

Limma fast motvikterna på hjulen enligt bilden nedan.
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Svarva nya mässingslager till axlarna. Se till att de passar i donatordrivets 
ursprungliga lageruttag. Originalen är gjorda i plast, de har jag valt att slopa.
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Lås de nya lagren mot donatorramen med lite Casco Epoxy Rapid. Rengör först 
med lite ren bensin.



10

Bygge av överdelen

Lokalisera lokets gavlar och sidoplåtar. Vattentankarnas främre hörn skall vara 
rundade. De rundade hörnens placering är visade med ett par piggar som ska 
avlägsnas efter att hörnen böjts. Använd gärna en tunn stång (diameter 1 mm) 
som du böjer plåten runt när du böjer de rundade hörnen. Vik övriga delar och 
löd samman, se till att det inte blir skevt. Arbeta gärna på en riktigt plan platta. 

Vik den bakre boggihållaren och limma fast den mot donatordrivet enligt bilden 
nedan.
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Löd fast locken till vattentankarna samt ramen runt kolboxen.

Klipp loss fotstegen. Vik upp sidorna samt löd dem på plats inifrån.
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Pannstödet löds samman och löds på sin plats.

Rulla pannorna runt ett lämpligt rör, t ex ett VP-rör. Observera att det finns ett 
centreringshål framtill/upptill på den bakre pannan och baktill/upptill på den 
främre pannan. Det bästa är att limma samman dessa delar. För in den främre 
pannan i den bakre pannan. Sätt en knappnål  genom ovan nämnda hål, rikta in 
bakre och främre panna så att de ligger i linje med varann.

Löd samman hyttfronten med pannan och likaså den främre panndelen med 
pannstödet. Se till att pannan ligger absolut vågrätt innan lödning.
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Löd kolintaget och bakre buffertbalken.

På den främre löpaxeln sitter spårrensarna, buffertbalk samt gångbord. 
Löd samman dessa enligt bilden nedan. Bilden visar även förhöjningen av 
cylindrarnas överdel med Plasticard 2 mm. Limma och snedda av.
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På den främre löphjulsboggins gångbord monteras lyktor samt fjädrar och 
domkrafter. Montera även buffertar, krok och luftslangar, löd underifrån. 

Bilderna visar även distansen som håller den främre löpaxeln - längd 10 mm, Dy 
8 mm, Di 2 mm. Jag har valt att fästa den genom motståndslödning, men den 
kan även limmas. Centrera den mot cylinderhållaren. Cylindersvepen bockas 
och limmas fast.
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Bilderna nedan visar urtaget i pannan för att få plats med hela växellådan. Här 
får man prova sig fram. Vik ut fyrens sidoplåtar. Klipp sedan försiktigt upp lite i 
taget fram till de rektangulära hålen på gångbordet.
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Löd fast en M2-mutter på kolboxens botten. Detta kan även göras på ett tidigare 
stadium.

Bilden nedan visar motorns placering. Den ligger i en U-profil (12 x 6 mm) 
av mässing som limmats mot donatordrivets tidigare motorfäste. Kugghjulet 
från den gamla motorn är överflyttat till Maxonmotorn. Axeldiameter 1,5 mm. 
Motorn limmas på U-profilen som ligger med basen nedåt.
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Nu är det dags för detaljerna - hål för skorsten, dom och säkerhetsventil samt 
räckeshållare är företsade.

Glöm inte sandrören från domen på domens bägge sidor.
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Löd fast de fyra vindavvisarna. Löd fast stegarna (entec) från undersidan samt 
luckorna på vattentankarna baktill.

Montera även ventilen bakom skorstenen och drag ner röret till sotskåpet.
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Bocka taket, rikta in det noga och löd försiktigt fast det. Montera visslan samt 
ventilationsluckan.

Glöm inte luftpumpen på vänster sida, observera rördragningen.
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Nu är lokets överdel färdig. Det som nu återstår är rengöring. Ultraljud med  
varmvatten och bakpulver fungerar bra. Det går även med en mjuk bortse 
och diskmedel. Blås om möjligt av vattnet annars kan det bli kalkfläckar. 
Bilderna nedan visar lokets överdel (dock inte helt färdigt med avseende på 
glasfiberraderingen).
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Löd samman hållarna för slidstyrningen med en L-profil av mässing. L-profilen 
limmas först i hacket på drivets överdel. Centrera noga och löd samman.

Tillverka de främre delarna till cylindrarna. Dessa svarvas i mässing. Löd en 
rund mässingsstång i mitten på ”brickorna”. Lämplig längd på stången ca 10 mm. 
Innan limning av ”brickorna” sker måste man kontrollera att inte donatordrivets 
kolvstänger tittar ut i de främre ändarna. Slår de i ”brickornas” inre kant blir det 
tvärstopp. Är kolvstängerna för långa, kan man korta dem lite. Prova dig fram. 
Man kan även borra ur lite på ”brickornas” baksida, t ex med en dubbhålsborr, 
var försiktig.
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Släpboggin

Vik samman de fyra lagerhusen till fyra paket. Löd och fila sedan rent från 
etspiggarna så att de blir till kuber, håll t ex i med en liten polygrip under 
filningen. Löd fast dem på boggisidorna. Limma slutligen fast lagerlocken. Bilden 
nedan till höger visar lagerhusen monterade på boggisidan till ett B-lok, men 
principen är densamma.

Vik till boggiöverliggaren och fäst den över släpboggin, se till att du centrerar 
hålen noga. Löd eller limma fast boggisidorna på boggiöverliggaren.
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Lackering och dekalering

Bilden nedan visar Sb-loket lackerat men inte färdigdekalerat (färg: Biltema 
grund, sedan Biltemas fälgfärg, svart). Observera att fönstren har monterats. 
Lacka först fönsterramarna i brun färg, limma sedan ramarna och rutorna på 
plats med Micro Cristal Clear. 

Vill man att fönsterramarna fram och bak skall synas lite extra så skrapar man 
bort färgen runt fönstren försiktigt med en skalpell. Sedan monterar man 
rutorna.
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Strömupptagning

Strömupptagningen kan göras på flera sätt. Själv har jag använt tunt 
kopparpertinax samt 0,3 mm:s fosforkoppar. Kopparpertinaxen limmas fast på 
lämpliga ställen, kopplingspunkter. Till dessa punkter anslutes strömavtagningen 
samt de kablar som tar upp strömmen från rälerna. Det är även strömupptagning 
på släpboggin. Den har jag sedan via en mikrokontakt anslutit till 
pertinaxplattorna. 
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Hoppas du haft nytta och glädje av etsplåten och byggbeskrivningen. 
Har du några frågor om bygget kan du kontakta Stefan Wikestedt:
stefanwike@gmail.com.


