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Uusi, onnistunut vaunu
Yleisvaunuksi tarkoitettu Gbk-suunniteltiin 1960-
luvulla korvaamaan vanhentuneet ja kuljetusky-
vyltään heikot Gb-sarjan umpivaunut. Gbk suun-
niteltiin Hkk-vaunun alustalle, joka oli tekniikal-
taan ensimmäinen uuden ajan vaunu.
Gbk-vaunun kuormaustilavuus, pinta-ala, kuor-

ma ja maksiminopeus olivat selvästi suuremmat
kuin Gb-vaunuissa.
Gbk-vaunut rakennettiin aivan uudella tavalla.

Seinissä ja lattiassa käytettiin sään kestävää koi-
vuvaneria ja katto oli teräslevyä. Tällä tavalla
umpitavaravaunuja ei oltu aikasemmin raken-
nettu Suomessa.
Gbk-vaunuja rakennettiin 1697 kappaletta vuo-

sien 1965—70 aikana. Vaunut osoittautuivat
kestäviksi. Lähes kaikki vaunut olivat käytössä
vielä vuonna 1986. Tuolloin niitä oli liikentees-
sä 1634 kappaletta.
Gbk-vaunut poikkesivat myös väritykseltään

aikaisemmista tavaravaunuista. Tavaravaunun
vihreän sijaan Gbk-vaunut olivat mustia. Ai-
noastaan sarjan ensimmäinen vaunu maalat-
tiin tavaravaunun vihreällä. Ruskea väri yleistyi
Gbk-vaunuissa 1970-luvulla.
Seuraavalla sivulla on tarkemmin kuvattu uu-

den rakennusarjamme ominaisuuksia.

Hinta määrän mukaisesti!
Vaunujen yksikköhinta määräytyy tilaausmäärän
mukaisesti seuraavalla tavalla:

Kun olet tehnyt varauksen, lähetämme sinulle tämän
jälkeen 40 euron laskun per vaunu. Ennakkomaksu
vahvistaa kaupan. Loppuerä laskutetaan sarjan toi-
mituksen yhteydessä.

Uuden ajan umpitavaravaunu
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Gbk ja Gbkk
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Valmis kori
Rakennussarjassa on hartsista valettu valmis kori.
Alusta on syövytetty uushopealevystä. Laakeripoksit,
lehtijouset ja kolmiulotteiset yksityiskohdat on toteu-
tettu valkometallista. Puskinlautaset on sorvattu te-
räksestä, ja korin yksityiskohdat on syövytetty kestä-
västä 0,2 mm:n teräslevystä.
Vaunussa on kolmispisteripustus, mikä takaa tasai-

sen kulun myös epätasaisella radalla. Toinen pyöräker-
ta pääsee kääntymään hivenen, jolloin vaunu taipuu
myös jyrkistä kaarresäteistä.

Sorvatut messinkilaakerit takaavat herkän kulun.
Vaunussa on myös NEM-tuppelolla varustetut lähikyt-
kinmekanismit.

Rakennussarjassa on runsaat siirtokuvamerkinnät,
joiden avulla mallista voi rakentaa useamman eri aika-
kauden malllin.


