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Inledning

Syftet med denna byggsatts är att hjälpa hobbyrallare att bygga en fungerande 
A-tender utan att det skall bli alltför kostsamt. Det man behöver extra är 
0,4 mm nysilvertråd, M2 mässingmuttrar, M2 x 6 mm mässingskruv, M2 x 4 mm 
mässingskruv, luftslangar, räckeshållare korta, buffertar, lyktor, axlar samt hjul. 
Dessa delar kan införskaffas hos MJ Hobbyexperten eller Tumba Lokstation. 
Mässing U-profil 1,5 x 3 mm behövs för ramen och finns hos MJ Hobbyexperten. 
Dekaler kan köpas hos Bygg Svenskt. Lyktor kan införskaffas hos Perlmodell.

MJ Hobbyexperten - www.mjhobby.se
Tumba Lokstation - sture.ho@telia.com
Bygg Svenskt - www.byggsvenskt.nu
Perlmodell - www.perlmodell.se

Innehållsförteckning

En huvudplåt där två olika A-tendrar kan byggas, en för ånglok med öppen 
hytt samt en för ånglok med täckt hytt. För öppen hytt använd gavelplåten med 
de cirkulära fönstren. Vid täckt hytt användes gavelplåten utan dessa fönster. 
Gavelplåtarna har uttag för motor om man önskar placera motorn i tendern, 
använd den gavelplåt som passar ditt bygge.

En bottenplatta, 2 st distanser samt bockningsmall.

Etsplåten med tillhörande bottenplatta, distanser samt bockningsmall
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Lämpliga verktyg 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, gärna böjd sax
Små filar (runda samt platta)
Borr 0,8 mm och 0,4 mm samt borrhållare
Rundstång diameter 4 mm (mässingrör eller liknande för bockning av tenderns 
rundningar)
Ett par små tvingar är också bra att ha för fastspännande av stången vid 
böjningen av rundningarna.
En tunn stålspackel som hjälp vid bockningen (se bild 2).
Ett bra hjälpmedel vid lödning för att inte bränna sig är en liten men grov 
skinnbit lagom att lägga mellan fingret och lödstället.
En glasfiberraderare är bra att ha för borttagning av överflödigt lödtenn.
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En bild säger mer än tusen ord och denna beskrivning hänvisar till många 
fotografier. Titta noga på dessa, de visar och förklarar mycket.

1. Bockning av tenderkåpan

Det svåraste på byggsatsen är att bocka tenderkåpan. Klipp rent allt och fila bort 
alla etspiggar. Lägg tenderkåpan med utsidan nedåt på en plan mjuk yta. Jobba 
mot ett inte allt för hårt underlag vid bockningen. Markera mitten med en rits 
framtill och baktill på insidan av tenderkåpan.

Använd tvingar för varje bockning och fixera en 4 mm grov stång eller rör 
längsmed tenderkåpan på det avstånd som motsvarar främre och bakre gavlarnas 
böjningar. Se till att röret eller stången ligger absolut vinkelrät mot kåpans insida. 
Var noga med detta (se bild 1). För att göra det lite enklare för sig kan man syfta 
in gavlarna så att man kan ana var stången skall fixeras.

Böj först försiktigt med en 100 mm bred spackelspade, lite i taget (se bild 2). 

Byggbeskrivning

Bild 1
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Bild 2

Prova med gavlarna innan slutbockningen inleds! Det behövs en del justeringar 
innan det blir riktigt bra. Använd bara fingrarna vid slutbockningen. Inga tänger 
skall användas, de orsakar ofta märken i etsplåtarna.

Observera att en bockningsmall medföljer. Använd den när finjusteringen skall 
göras. Träd in mallen och forma tenderhuset med fingrarna. 
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2. Lödning av tenderkåpan

När man är nöjd med alla bockningar löder man lämpligen ihop botten på 
tendern. Löd fast två M2-muttrar på insidan enligt bild 3. Hålen är företsade. 
Det är viktigt att dessa centrerar till 100% annars hamnar kåpan snett på 
bottenplåten. Använd t ex en tandpetare till hjälp för att få muttrarna centrerade 
i hålen. Kläm ner botten mot lödplattan så att botten blir plan under lödningen.

Löd även fast den bakre och främre gaveln. Var noga med inpassningen. 
Använd ett mothåll på insidan för att få gavlarna att ligga snyggt mot själva 
tenderkroppen. Den ena gaveln kan med fördel lödas med den medföljande 
bockningsmallen som mothåll, förslagsvis den främre. Bockningsmallen har ett 
spår för de två muttrarna. Den bakre gaveln fixeras med t ex skumgummi vid 
inpassning och lödning.

Bild 3
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3. Kolbox/vedförrådet

Bild 4 visar vikning och lödning av kolbox/vedförrådet. Den låga plåten är för kol 
och den höga plåten enligt bilden, är för ved. Välj den plåt som passar ditt bygge. 
Man kan tejpa fast tenderkroppen för att underlätta monteringen. Börja sedan 
med att vika förrådsplåten samt centrera förrådsplåten. Rikta in den noggrant, 
samt löd i bakkant. När det är gjort, passa in och löd de främre inböjningarna 
(se bild 4).

Bild 4
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4. Vattentankarna

Bild 5 visar fastlödningen av vattentankarnas bakre sidostycken samt de främre 
gavlarna till vattentankarna. Var noggrann vid detta arbete. Passa in och justera 
eventuellt med ett par filtag på lämpligt ställe. När detta moment gjorts är det 
mycket lämpligt att ta fram glasfiberraderaren och slipa alla lödskarvar så att 
de blir jämna och fina. Detta för att det inte skall bli för trångt för detta arbete 
senare när ytterligare delar som lådan och räcken lötts på plats.

Bild 5
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Bild 6 visar monteringen av luckorna till tankarna. Lägg märke till att handtagen 
skall sitta mot fronten. Även fotstegen har lötts på plats. Det större fotsteget skall 
sitta nertill längst fram på respektive sida. Räfflingen på fotstegen skall vändas 
uppåt. Bakgaveln har fyra likadana fotsteg, passa in och löd från undersidan av 
fotstegen. 

Bild 6 visar även den ovanpå liggande lådan baktill. Den har en mässingram 
som viks ihop och förses med det etsade locket med nitar. Locket lödes fast 
underifrån på lådans ram. Lådan med lock ställes sedan på tendern, centreras 
exakt och lödes. Håll fast den med t ex en trästicka eller en bit grovt läder under 
lödningen. 

Bild 6
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5. Räcken och lock

Bild 7 visar montering av räckeshållare, korta, 1,6 mm. Klipp inte av någon av de 
inåt utstickande delarna från räckeshållarna. De skall senare bilda stöd för det 
övre locket. Till alla räcken användes 0,4 mm NS-tråd.

Bild 7
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Bild 8 visar det övre locket. Locket har 2 st 5 mm höga gavlar. Den främre gaveln 
på etsplåtens övre lock som är 5 mm lång viks upp 90° vid vikanvisningen. Den 
bakre klipps loss från arket och löds i det etsade spåret på locket.

Bild 8
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Bild 9

Montera 0,40 mm NS-tråd i de företsade hålen (se bild 9). Låt gärna de 
stående stolparna sticka upp extra mycket för senare kapning. Slipa rent med 
glasfiberraderaren nu, det underlättar. Det blir svårt att göra det senare. För att 
förankra stolparna kan man vika dem 90° i den ena änden. Lämna 3-4 mm av 
den vikta delen, den delen placeras sedan i det etsade hålet. Räta upp stolpen, lyft 
försiktigt och löd ovanifrån. Vikningen av NS-tråden skall nu ligga osynlig under 
kåpan.
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Bild 10

Bild 10 visar monteringen av de bakre räckena. Bocka två 0,40 mm NS-trådar 
runt ett 4 mm tunt rör i 90° - benlängd ca 30 x 30 mm. Löd på plats i de bakre 
räckeshållarna samt upptill på de kapade stolparna. Dessa stolpar ska vara 6 mm 
höga.
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6. Ramen

Nu är det dags för ramen. Den ände som är märkt med FRONT skall vara mot 
loket. Löd fast de två U-balkarna (mässing 1,5 x 3 mm) på högkant. Öppningen 
skall vara utåt (se bild 11).

Bild 11
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Vik buffertbalken enligt vikanvisningen. Löd fast den på bottenplåtens undersida 
(se bild 12). Vik till och löd fast gardjärnen. Observera att de är vänster- och 
högeretsade, reliefen skall vara utåt. Avståndet mellan gardjärnen skall vara 16 
mm. Montera även buffertar. Den plana är vänster och den välvda är höger sett 
uppifrån. Löd även dit luftslangarna. Allt lödes inifrån.

Bild 12

Bild 13 visar monteringen av A-tenderns främre balk. Vik enligt vikanvisningen. 
Placera den centrerat och löd från undersidan.

Bild 13
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Bild 14

Löd fast främre gångbord och de bakre lyktorna (se bild 14). Det främre 
gångbordet kan även limmas. Borra igenom de företsade hålen för lyktorna med 
en 0,7 mm fin borr. Klipp långa ben på lyktorna och löd från undersidan.
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Bild 15

Bild 16

7. Boggisidor

Vik samman de åtta lagerhusen till åtta paket (se bild 15). Löd och fila sedan rent 
från etspiggarna så att de blir till kuber, håll t ex i med en liten polygrip under 
filningen.
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Nu är det dags att laminera boggisidorna. I detta fall är de motståndslödda men 
de kan även lödas på traditionellt sätt. Även lagerhusen är lödda i underkant, 
med mycket lödvatten, då kryper tennet in ordentligt i lagerhus och boggisida. 
Polera sedan med glasfiberraderaren så att en fin övergång och yta uppnås.

Bild 17 visar hur lagerhusen fästs mot boggin. Löd lagerhusen från undersidan 
utan för mycket tenn.

De åtta runda ”locken” är lagergavlar som nu skall limmas på lagerhusen 
(se bild 19).

Bild 17
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8. Boggin

Nu kommer vi till själva boggin och infästning av boggisidorna mot boggin. 
Klipp ur boggina från grundplåten och snygga till dem. Vik upp axelhållarna 90° 
mot vikanvisningen. Säkra vikningen med lite lödtenn (se bild 18). De utstående 
delarna i mitten är till för att fästa boggisidorna på. Montera axlar och hjul innan 
boggisidorna fästes (se bild 19).

Bild 18

Bild 19
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Nu skall boggisidorna fästas på själva boggin. De skall lödas eller limmas under 
de utstående delarna mellan hjulaxlarna. Lägg gärna en glasspinne under boggin 
enligt bild 20. Fäst boggin på lödplattan. Fixera boggisidorna i rätt läge och löd 
eller limma fast dem.

Bild 21 visar det färdiga resultatet, var noga med inpassningen.

Bild 20

Bild 21
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Nu är det dags att montera distanserna på bottenplattan. Börja med att löda fast 
en M2-mutter i markeringen på distanserna. Var noga med att centrera hålet i 
muttern med hålet i distansen.

Vik distanserna och löd fast dem på bottenplattan.
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Bild 22

Bild 23

Fila bort distansernas uppstick efter lödningen.

Nu är det dags att montera dragstången. Löd en M2 x 6 mm mässingskruv på 
bottenplåtens undersida vid frontänden (se bild 23). Skruva på en mutter ner till 
bottenplåtens underkant. Säkra den med gängsäkring.
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Bild 25

Bild 24

Bild 25 visar monterade boggin. Dessa är skruvade underifrån med 
M2 x 4 mm mässingskruv. Om skruvarna sticker upp igenom bottenplattan ska 
dessa filas ner tills det blir plant.

Bild 24 visar monterad dragstång. Dragstången får man anpassa till det lok som 
tendern skall betjäna. Dragstången kan klippas av till lämplig längd och sedan 
lödas samman igen.
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Nu återstår endast lackering samt hopmontering av tendern. Plocka alltså isär, 
rengör med tvål och vatten, gärna i ultraljudsbad. Grunda och lackera samt 
dekalera (se bild 26). Tyng slutligen ner A-tendern efter behov och din A-tender 
är färdig.

Hoppas du haft nytta och glädje av etsplåten och byggbeskrivningen. Har du 
några frågor om bygget kan du kontakta Stefan Wikestedt:
stefanwike@gmail.com.

Bild 26


