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Hv — melkein kuin Hdk
Vanhoista H-vaunuista ryhdyttiin raken-
tamaan vuonna 1925 uudenlaisia vau-
nuja. Niiden kantama haluttiin nostaa
16,5 tonniin. Vaunun alusta vahvistet-
tiin tukijänteellä sekä pylväitä ja pylväi-
den kiinnitystä vahvistettiin. Vaunu sai
uuden litteran .

H-vaunusta tehty muunnos poikkeaa
kuitenkin selvästi tutummasta Hdk-vau-
nusta. Vaunu on 380 mm lyhyempi kuin
tunnetumpi Hdk. Vaunua voikin syyllä
kutsua .

Lyhyt Hdk sijoitettiin omaan numero-
sarjaansa: 90001-96300. Vaunu poik-
keaa ulkoisesti selvästi pidemmästä Hdk-
vaunusta. Akseliväli on lyhyempi, vau-
nussa on levyrautaohjainten sijasta muo-
torautaohjaimet ja sivun rakenne on eri-
lainen.

Vuonna 1941 lyhyet Hdk-vaunut litte-
roitiin uudestaan, jolloin ne saivat sarja-
tunnuksen . Numerot säilyivät kuiten-
kin ennallaan.

Vaunuja ehdittiin rakentaa suuri määrä.
Vuonna 1934 niitä oli 2461 kappaletta ja
vielä vuonna 1963 peräti 610 kappaletta.

Hdk

“lyhyeksi Hdk-vaunuksi”

Hv

Hv-vaunun rakennussarja noudattaa
samaa rakenteellista periaatetta kuin
H-vaunut. Vaunut on syövytetty 0,3 mm
uushopealevysta ja pylväät 0,4 mm:n
levystä.

Vaunussa on kolmipisteripustus ja lä-
hikytkinmekanismit. Kolmiulotteiset
osat on valettu valkometallista. Puskin-
lautaset on sorvattu teräksestä.

Vaunussa on monipuoliset siirtokuva-
merkinnät.
Vaunut on hinnoiteltu seuraavasti:

Lisää kuvia Hv-vaunusta seuraavalla sivulla

Määrä (kpl) Hinta e/kpl Kokonaishinta

Hinnat sisältävät alv.24%

1

3

5

65,-

60,-

56,-

65,-

180,-

280,-

Tee varauksesi . Lähetämme sinulle tämän
jälkeen 30 euron laskun per vaunu. Ennakkomaksu vahvistaa kau-
pan. Sarjat toimitetaan marraskuun jälkipuoliskolla.

12.10.2018 mennessä

Tee varauksesi: info@mestarimallit.com

Vieraile osastollamme 6.-7.10.
Espoon Otahallissa Suuri Snadi
-näyttelyssä.

Esittelyssä uutuusvaunumme.
Tule tekemään varaus!



Yhdstetty ensimmäisen ja toisen luokan vau-
nu kuuluu C-sarjaan. Aikaisemmista Suomi
100-vuotta vaunuista se poikkeaaa siinä, et-
tä kori on kokonaan peltivuorattu. Vaunussa
on myös kolme akselia ja se pidempi.

Rakennussarjassa on uudenlainen koriraken-
ne, joka tekee siitä erittäin tukevan ja helpos-
ti rakennettavan.

Vaunussa on kolmipisteripustus. Keskim-
mäinen akseli pääsee liikkumaan pystysuun-
nassa sekä sivuttain.

Vaunuun on mahdollista mallata kauniit ko-
risteraidoitukset. Ne on toteutettu siirtokuvil-
la, jotka ovat sarjan mukana. Myöhemmin
koristeraidoista luovuttiin.

C-vaunu sijoitettiin numerosarjaan 1271-
1283 vuonna 1901. Tämä ei kuitenkaan ollut
sarjan alkuperäinen numerointi.

Vaunut olivat alunperin jarruttomia, mutta
vaunuissa 1281-1283 oli asennettiin jo tehtaalla
ilmajarrut. Ensimmäiset sarjan vaunuista raken-
nettiin jo vuonna 1870, ja viimeiset 1876.

C-vaunu

Rakennussarjan hinta on 98 euroa (sis. Alv 24%)

Tee varauksesi . Lähetämme sinulle tämän
jälkeen 50 euron laskun per vaunu. Ennakkomaksu vahvistaa kau-
pan. Sarjat toimitetaan marraskuun jälkipuoliskolla.

12.10.2018 mennessä

Tee varauksesi: info@mestarimallit.com



Osa ensimmäisen ja toisen luokan C-vaunuista
muutettiin 1920-luvulla toisen luokan vaunuik-
si, jolloin ne saivat litteran D ja uuden numero-
sarajan. 1930-luvulla luovuttiin luokkavärityk-
sestä, jonka jälkeen vaunut maalattiin ruskeik-
si. Toisen luokan D-vaunu on mitoiltaan saman-
lainen kuin C-sarjan vaunu.

Vaunussa on kolmipisteripustus, lähikytkin-
mekanismit ja kaikki rakentelussa tarvittavat
osat — myös siirtokuvat.

D-vaunu
Rakennussarjan hinta on 92 euroa (sis. Alv 24%)

Tee varauksesi . Lähetämme sinulle tämän
jälkeen 50 euron laskun per vaunu. Ennakkomaksu vahvistaa kau-
pan. Sarjat toimitetaan marraskuun jälkipuoliskolla.

12.10.2018 mennessä

Tee varauksesi: info@mestarimallit.com

P-sarjan postivaunut sijoitettiin numerosarjoi-
hin 9931-9935 ja 9938-9940. Ensimmäiset
rakennettiin jo 1870-luvula.Alunperin kaik-
ki vaunut olivat jarruttomia. Sarjan vaunuissa
ei ollut kierrejarruja missään vaiheessa, mutta
vuonna 1938 vaunuihin 9933, 9935, 9939 ja
9940 asennettiin ilmajarrut. Yksi vaunuista oli
pitkään Suomen Rautatiemuseon pihalla. Vii-
me vuosina se on lahonnut Haapamäellä.

Vaunussa on kolmipisteripustus, lähikytkin-
mekanismit ja kaikki rakentelussa tarvittavat
osat — myös siirtokuvat.

Postivaunu P
Rakennussarjan hinta on 88 euroa (sis. Alv 24%)

Tee varauksesi . Lähetämme sinulle tämän
jälkeen 50 euron laskun per vaunu. Ennakkomaksu vahvistaa kau-
pan. Sarjat toimitetaan marraskuun jälkipuoliskolla.

12.10.2018 mennessä

Tee varauksesi: info@mestarimallit.com


