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Belangrijke veiligheidsaanwijzingen: 
- Lees voor gebruik deze gebruikershandleiding helemaal door. 
- Dit product is geen speelgoed. 
- Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.  
- Dit product bevat scherpe kanten en kleine onderdelen. 
- Door het gebruik van dit product kan er mogelijk slijtage optreden aan draaiende 
delen. Deze slijtage kan sporen achterlaten op de ondergrond. Modelbouw Boerman is 
hiervoor niet aansprakelijk. 
 

HET VOORBEELD 
 
Open Rangeerdienstwagen (Ord) 
  
Aan het einde van de negentiende eeuw, werd er in de Harz een spoorlijn gebouwd; de Nordhausen 
Wernigeroder Eisenbahn (NWE). Omdat de spoorlijn door bergachtig gebied moest lopen, werd er 
gekozen voor smalspoor. Om het tijdrovende omladen van goederen te besparen, werden 
normaalsporige wagons vaak op Rollbocken gezet en zo over het smalle spoor vervoerd. 
  
De Rollbocken werden aanvankelijk met behulp van koppelstangen aan de locomotief gekoppeld. 
Omdat dit werk zwaar was voor de medewerkers, werden er tussen 1922 en 1926 zes zogenaamde 
Open Rangeerdienstwagens (Ord) 
aangeschaft. Ze kregen de nummers 
NWE 1001 - 1003 en 1011 - 1013. In 1949 
werd de lijn onteigend en ging op in de 
Deutsche Reichsbahn. Daar kregen ze de 
nummers 99-01-89 bis 99-01-94. In 1993 
gingen vier van de wagons over naar de 
Harzer Schmalspurbahen, die de wagons 
omnummerde in 99-09-89, 99-09-91 t/m 
99-09-93. De andere twee wagons waren 
reeds gesloopt door de DR. Van de vier 
wagons die naar de HSB gingen, zijn er 
nog drie bij de HSB beschikbaar. De 
vierde werd aan de DEV bij Bruchhausen-
Vilsen verkocht. Het gaat hierbij om de 99-
09-89. In 2012 heeft de HSB twee wagons 

Bild 1: Open Rangeerdienstwagen 99-09-91.  
Wernigerode den 8. August 2001 
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een totaalrevisie gegeven en daarbij de oude DR nummers teruggegven. Het gaat hierbij om de 99-
01-91 en 99-01-92. 
 
De wagons beschikken aan beide kanten over koppelingen voor zowel smalspoor als normaalspoor. 
Een rollbocktrein wordt altijd door twee Open Rangeerdienstwagens afgesloten. Zo kan men altijd 
rijden, Rangerene en omlopen. 
 
Omdat de rollbocken van de NWE ongeremd zijn, dienen de wagons ook als remwagen. Het nodige 
remgewicht wordt verkregen met behulp van enkele 550kg zware betonblokken, die in de bak van 
de wagon liggen. 
 

HET MODEL 
 
Door het gebruik van hoogwaardige kunststof is dit model van Modelbouw Boerman zeer robuust en 
weerbestendig. Daardoor is het model zowel voor buiten- als voor binnengebruik geschikt. Bij het 
omzetten van het voorbeeld naar dit model is niet alleen rekening gehouden met de goede en 
schaalgetrouwe omzetting zelf, maar is er ook rekening gehouden met de functionaliteit die nodig is 
om de normaalsporige wagons te vervoeren. De bijpassende normaalspoorwagons, rollbocken en 
rollbockgrube, vindt u in ons assortiment. 
  
Leveringsomvang: 
0005-0901 en 0005-0902     0005-0903 en 0005-0904 
1x Open Rangeerdienstwagen    2x Open Rangeerdienstwagen 
9x betonblok       18x betonblok  
2x koppelpin       2x koppelpin 
1x koppelstang      1x koppelstang 
1x beschrijving      1x beschrijving 
 
 
Dit gedetailleerde model beschikt over de volgende kenmerken:  
ü Edelstalen wielbanden  
ü Verende Buffers 
ü Kogelgelagerde assen 
ü Vervaardigd uit hoogwaardig door en door gekleurd kunststof 
ü Schaal 1:22,5
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Berijdbare boogradius 
De wagon is ontwikkeld in combinatie met onze rollbocken en normaalspoorwagons. In deze 
samenhang bevelen we aan gebruik te maken van bogen met een radius vanaf 1200 mm. Om het 
overbufferen met de normaalspoorwagons tegen te gaan, is de wagon koppelbaar middels de 
meegeleverde koppelstang en koppelpinnen. Rijden op kleinere bogen kan tot ontsporing leiden. 
 
SERVICE 
Als service houden wij reserve onderdelen op voorraad. Mocht een product defect raken, dan kunt u 
gebruik maken van onze reparatieservice of reserve onderdelen nabestellen. Een losse koppelboom 
met koppelpinnen is verkrijgbaar onder art. nr. 0006-0101. 
 
Alle handleidingen vindt u ook op onze website. 
  
We wensen u veel plezier met uw aankoop! 

 
MODELBOUW BOERMAN 

Van Eesterenveld 24 
2992 HD Barendrecht 

Nederland 
Tel: +31 (0)6 1489 4742 

 
www.modelbouwboerman.nl 
info@modelbouwboerman.nl 


