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Backer & Rueb HTM 8 ‘Ooievaar’

H0e/H0m/H0
Tramlocomotief van de Haagsche
Tramwegmaatschappij (HTM) uit 1904. Sinds 2006
gerestaureerd en in dienst bij de Museumstoomtram
Hoorn-Medemblik. Als kit en kant en klaar model.
Tramlocomotive of the tramway company from the
Hague (HTM), NL from 1904. Since 2006 restored and
in service at the museum steam tram Hoorn-Medemblik.
Will be available as kit and ready to run (RTR).
Kit €200 - Halfkit €250
Kant en klaar/RTR €450 - Sound €570
Period

Photo: Han van der Hart
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46 mm

H0e/H0m

Backer & Rueb GTM 13 ‘Silvolde’
Stoomtramlocomotief van de Geldersche Tramwegmaatschappij
uit 1900. In dienst tot 1957 en nu een statisch museumobject.
Model uitgerust met licht en verfijnde riemaandrijving. Verkrijgbaar
als kit en kant en klaar model.
Steam tram locomotive of the Geldersche Tramwegmaatschappij
from 1900. In service until 1957 and now a static museum object.
Model equipped with light and redesigned belt drive. Available as
kit and ready to run.
Kit €200 - Halfkit €250
Kant en klaar/RTR €450 - Sound €570
Period
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Prototype

56 mm

Aandrijvingen

H0e/H0m/H0

Motor drive

De modellen van de Tramfabriek onderscheiden zich ook door de kleine aandrijving.
Deze komen in 2018 ook los beschikbaar. Het zware messing frame zorgt voor een
betere stroomafname en een rustig rijgedrag. Elke aandrijving is verkrijgbaar naar keuze
met 7, 8 of 9 mm schijfwielen en met of zonder koppelstangen. Er komen twee
asafstanden beschikbaar: 13,8 en 17 mm.
The Tramfabriek models stand apart partly of the tiny drives. These will become
separately available in 2018. The heavy brass frame ensures better rail contact and a
more stabile ride. Choice of 7, 8 or 9 mm disc wheels and with or without coupling rods.
Available wheel bases will be 13.8 and 17 mm.

II/18

Aandrijving zonder koppelstangen/drive without coupling rods €75
Aandrijving met koppelstangen/Drive with coupling rods €85

Voor meer informatie en prijzen, ga naar:

For more information and prices, go to:

tramfabriek.nl

Currently available
Henschel Gooische Stoomtram 18

H0e/H0m/H0

De Tramfabriek biedt de “Gooische Stoomtram” aan
zoals deze momenteel rijdt bij de Stoomtram HoornMedemblik voor H0, H0m en H0e. Verkrijgbaar als kit en
kant en klaar model.
The Tramfabriek is offering the “Gooische Stoomtram” in
the style as it is currently in service at the Stoomtram
Hoorn-Medemblik. Is available as kit and ready to run.
Kit €200 - Halfkit €250
Kant en klaar/RTR €450 - Sound €570
Period
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65 mm

Métallurgique draaistellen bogies

H0m

Messing kit om Métallurgique draaistellen te maken voor eigen
rijtuigen of het ombouwen van rijdend materiaal van H0e naar
H0m. Inclusief koppelingen en 7 mm schijfwielen.
Brass kit to make Métallurgique bogies for own carriages or to
convert H0e rolling stock to H0m. Including couplings and 7
mm disc wheels.
Kit €15

12V Mini motor 8 x 16 mm

Exclusieve klokankermotor van de Tramfabriek. IJzersterke
minimotor voor eigen toepassingen of upgrades van bijvoorbeeld
N spoor treinen, Märklink Z en BEMO kits.
Exclusive coreless motor by the Tramfabriek. Incredibly strong
motor for custom purposes or upgraded of fx N gauge trains,
Märklin Z and BEMO kits.
12 V Mini motor €14,50

Greenwich koppelingen Couplings
De Tramfabriek is officieel leverancier van de fameuze
Greenwich koppelingen.
The Tramfabriek is official supplier of the Greenwich
couplings range.
Voor prijzen zie website - For prices see website

Voor meer informatie en prijzen, ga naar:

For more information and prices, go to:

tramfabriek.nl

