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PIKO A-RAIL SYSTEEM

HET PIKO A-RAIL ASSORTIMENT

PIKO A-RAILS MET BETONNEN BIELZEN

PIKO A-RAILS MET RAILBED

PIKO H0 STARTSETS

Het PIKO A-rail systeem valt op door een
heldere en eenvoudige geometrie en de
realistisch nagebootste houten bielzen.
Het systeem biedt nagenoeg onbegrensde uitbreidingsmogelijkheden.

Moderne modelbaanthema’s
vereisen overeenkomstige railstukken.
De railelementen met betonnen bielzen
komen overeen met de maatvoering van
de bestaande A-rails en kunnen daardoor naadloos in de bestaande railgeometrie worden ingepast!

Het PIKO A-rail systeem met railbed
overtuigt door zijn stabiele basis en
de realistische nabootsing van de
ballast. Het systeem maakt een snelle
en stabiele opbouw mogelijk van een
modelbaan op een tafel of op het tapijt.
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Analoog of digitaal, met de PIKO
startsets met hun gedetailleerde
locomotieven, authentieke wagens
en rijtuigen en een moderne grote
railovaal zijn perfect voor zowel
starters als ervaren modelspoorders.

Technische- en kleurwijzigingen bij de artikelen alsmede vergissingen en
leveringsmogelijkheden voorbehouden; afmetingen en afbeeldingen zijn vrijblijvend.
PIKO® is een geregistreerd handelsmerk.
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(BS-)G940
*G239
*G231
G119
G115
G107
G62

Flexibel railstuk 940 mm
Recht railstuk 239 mm
Recht railstuk 231 mm
Recht railstuk 119 mm, 2x G119 komt overeen met railstuk G239
Recht railstuk 115 mm, 2x G115 komt overeen met railstuk G231
Recht railstuk 107 mm, Parallelrailstuk voor 30°-kruising K30
Recht railstuk 62 mm, Verbindingsstuk tussen de meegebogen
wissels R3 en R4

R1 7,5°
*R1
R2 7,5°
*R2
R3
R4
*R9

Gebogen railstuk 7,5°, r = 360 mm
Gebogen railstuk 30°, R - 360 mm
Gebogen railstuk 7,5, r = 422 mm
Gebogen railstuk 30°, R - 422 mm
Gebogen railstuk 30°, R - 484 mm
Gebogen railstuk 30°, R - 546 mm
Tegenboog voor wissel, 15°, R - 908 mm

K15
K30

Kruising, hoek 15°
Kruising, hoek 30°

*BWL
BWL-R3

Meegebogen wissel, links
Meegebogen wissel, links R3 in R4

*BWR
BWR-R3

Meegebogen wissel, rechts
Meegebogen wissel, rechts R3 in R4

*(BS-)WL
*(BS-)WR

Wissel, links
Wissel, rechts

W3

3-Weg wissel

WY

Y-wissel

DKW

Engels wissel

De met „(BS-)“ gekenmerkte railstukken zijn zowel met houten bielzen als ook met
betonnen bielzen verkrijgbaar.
* ook als PIKO A-rail met railbed verkrijgbaar
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DE CLOU IS HET SYSTEEM
Het PIKO A-Rail systeem H0
Een heldere en eenvoudige geometrie maakt complexe
railplannen mogelijk, met gebruikmaking van relatief
weinig railstukken.
Het railmateriaal van PIKO ziet er realistisch uit en is
voorzien van filigrain gegraveerde houten bielzen.
Het railprofiel is slank uitgevoerd en vervaardigd uit een
corrosiebestendige nieuw-zilver-legering, die een zeer
goede geleiding van de elektrische stroom verzekert.
De uitbreidingsmogelijkheden zijn onbegrensd.

De railgeometrie
Het bijzondere aan de geometrie van het PIKO A-railsysteem is, dat u met zeer
weinig railstukken uitkomt zonder kleine passtukjes. U weet als modelspoorder
maar al te goed, dat het inbouwen van kleine (relatief dure) passtukjes aan
wissels en kruisingen altijd leidt tot onrustige rijeigenschappen en zelfs tot kans
van ontsporen.
De lengte van 470 mm van de module is bij de rechte railstukken in twee
maten opgedeeld: één railstuk van 231 mm en één railstuk van 239 mm. Dit is
het geheim om parallel gelegen sporen, verbonden door twee wissels, zonder
passtukjes te kunnen leggen.
De railstukken
Het PIKO-A railprofiel bestaat uit een hoogwaardige nieuwzilver legering
en is een volprofiel railstaaf met een ideale stroomgeleiding, ook op lange
baanvakken. De uit krachtig verenstaal vervaardigde railverbinders zorgen
voor een betrouwbare en stevige verbinding. Ze zorgen tevens voor een goede
stroomgeleiding tussen de railstukken.

Module 470 mm - de oorsprong
Het oppervlak van 470 x 61,88 mm is de basis voor de geometrie
van het PIKO A-railsysteem. Deze maten zijn niet toevallig gekozen.
Ze zijn het resultaat van een diepgaand onderzoek, waarbij voor
de berekeningen gebruik werd gemaakt van hoogwaardige
CAD-systemen, teneinde aan de hoge eisen van de huidige
modelspoorder te kunnen voldoen.
Met het uitgerekende raster kunnen nagenoeg alle railfiguren op
eenvoudige wijze worden ontworpen, zonder de inzet van kleine
passtukjes. Het systeem voorziet in geleidelijke afbuigingen in rechte
of gebogen baanvakken en verschillende afstanden tussen parallel
lopende sporen, met de mogelijkheid om toebehoren, zoals perrons,
etc. tussen de rails te plaatsen.
Met behulp van een eenvoudig stuk ruitjespapier kunnen
spoorconfiguraties worden getekend en kunnen de benodigde
artikelen worden vastgesteld.

De bielzen zijn uit de hoogwaardige kunststofsoort ABS vervaardigd. Deze
kunststof kenmerkt zich in het bijzonder door zijn enorme stevigheid en zijn
goede geluiddempingskwaliteiten.
Het oppervlak is voorzien van een filigrain gegraveerde houtnerf. De afstand
van de bielzen is werkelijkheidsgetrouw en geeft een realistische, niet
gedrongen indruk.
Benaming van railstukken
De railstukken van het PIKO A-railsysteem
zijn naast een artikelnummer ook van een
benaming voorzien, b.v. G231. Daarmee
worden in de railplannen de geometrieelementen aangeduid. Naast deze verkorte
aanduiding heeft ieder railstuk zijn eigen
kleur, die ook in brochures, catalogi en op de
verpakkingen wordt weergegeven. Op deze
wijze is direct te herkennen, welk railstuk
men nodig heeft.
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FLEXABILITEIT VOOR PROFESSIONALS
Rechte rails
Het PIKO A-railsysteem bestaan in principe uit twee verschillende rechte
railstukken, het railstuk G239 en het railstuk G231. Door deze twee railstukken
aan elkaar te leggen, onstaat de modulelengte van 470 mm.
De overige rechte railstukken G115 en G119 kunnen naar behoefte worden
gebruikt en zijn uitsluitend noodzakelijk bij het samenstellen van complexe
railplannen.
Alleen als de 30° kruising wordt gebruikt, heeft men voor het parellel lopende
spoor het rechte railstuk G107 nodig.
Als er gebogen wissels worden gebruikt van radius 3 naar radius 4, dan heeft
men het rechte railstuk G62 nodig. De exacte lengte van dit railstuk bedraagt
61,88 mm.
Flexrails
Het komt vaak voor, dat een modelspoorder een baanvak zodanig wil
nabouwen, dat de eenvoudige, maar bindende geometrie niet past. Voor deze
gevallen is bij PIKO het flexible railstuk G940 beschikbaar. De lengte van de
flexrail meet exact 2x de modulelengte van 470 mm.
Het flexibele railstuk kan tot een belangrijk kleinere radius gebogen worden
dan de radius R1 (360 mm). Onder een radius van 358 mm kan het bij langere
locomotieven en wagens tot ontsporingen leiden. Als een modelspoorder,

om wat voor reden dan ook, toch een kleinere radius wil aanleggen, dan is het
aan te bevelen dat al het rollend materieel stuk voor stuk op deze kleine radius
wordt uitgetest, vóórdat deze kleine radius definitief wordt vast gelegd.

Aan rechte railstukken zijn in het PIKO-A-railsysteem beschikbaar:
G239	Recht railstuk, 239,07 mm
G231	Recht railstuk, 230,93 mm
G119
Recht railstuk, 119,54 mm
G115
Recht railstuk, 115,46 mm
G107
Recht railstuk, 107,32 mm, parallelrailstuk voor 30° kruising
G62	Recht railstuk, 61,88 mm, vormt de verbinding voor gebogen wissels in R2, R3 en R4
G940
Flexibel railstuk, 940 mm

De basisradi
In de PIKO-A-railgeometrie worden 4 basisradi met een
parallele spoorafstand van 61,88 mm aangeboden:
R1 Railstuk 30°, R = 360,00 mm
R2 Railstuk 30°, R = 421,88 mm
R3 Railstuk 30°, R = 483,75 mm
R4 Railstuk 30°, R = 545,63 mm
Voor een complete cirkel (360°) heeft men voor iedere
boogstraal steeds 12 gebogen railstukken nodig. De
spoorafstand van 61,88 mm zorgt ervoor, dat reeds
op de radi R1 en R2 rijtuigen met schaallengte 1:87,
zoals de uitgesproken lange PIKO dubbeldeksrijtuigen,
elkaar kunnen passeren zonder elkaar te raken.

Tegenboog van wissels
Om vanuit de afbuiging van een wissel een
parallelspoor te vormen met de systeemafstand van
61,88 mm, heeft men de tegenboog R9 nodig:
R9 gebogen railstuk 15°, R = 907,97 mm
Deze tegenboog van 15° komt overeen met de in de
wissel opgenomen afbuiging van 15°.
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Wissels
Alle wissels in het PIKO A-railsysteem zijn zowel als hand- of als elektrische
wissel te gebruiken. Door de bevestiging van de wisselaandrijving kan iedere
wissel eenvoudig worden omgebouwd tot een elektrische wissel.
De wisseltongen van alle handwissels worden na het openrijden van de wissel
automatisch in de rijrichting vastgezet. Een aparte hendel om de handwissel te
bedienen is daardoor niet nodig.
Bij de elektrische wisselaandrijving is echter een terugstelmechanisme
ingebouwd, die de wisseltongen na het openrijden in de oorspronkelijke
positie terugzet.De wisseltongen hebben een vlakke vormgeving, waardoor ze
zonder overgang plat tegen de railstaaf van het basisspoor aandrukken.
Alle wissels hebben een afbuiging van 15°, gebaseerd op een afbuigradius van
908 mm. Deze grote radius zorgt voor een zeer werkelijkheidsgetrouwe en
slanke wissel. Vanuit de wisselafbuiging ontstaat een parallelspoorafstand van
exact 61,88 mm.
Om het hartstuk er zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk uit te laten zien, is het,
net als in het grootbedrijf, opgebouwd uit losse railstaven. De loop van de
wielflens over het hartstuk wordt zodanig gestuurd, dat een tuimelvrije loop
van locomotieven en wagens mogelijk is.
De hartstukken zijn zo gecontrueerd, dat het stroomloze gedeelte minder dan
25 mm is. Daardoor is de stroomafname ook bij locomotieven met een korte
radstand verzekerd, zoals b.v. bij de Kö‘s van PIKO. Polarisatie van het hartstuk
is daarom niet noodzakelijk. (Polarisatie van het hartstuk zorgt - afhankelijk
van de stand van de wisseltongen - voor een spanning op het hartstuk welke
overeenkomt met of de rechter- of de linkerspoorstaaf. Het belangrijkste
nadeel van polarisatie van het hartstuk vindt plaats tijdens het „openrijden“
van de wisseltongen. In dit geval veroorzaakt de openrijdende locomotief een
kortsluiting, omdat op dat moment het hartstuk de verkeerde polariteit heeft).

De schaalgetrouwe railstaaf van het PIKO A-railsysteem heeft een railstaafhoogte van 2,5
mm. Hierdoor is men ervan verzekerd, dat nagenoeg ieder gelijkstroommodel, ongeacht
fabrikaat of wielflenshoogte, zonder problemen kan worden ingezet.

De wisselaandrijving wordt d.m.v. een schroef-verbinding aan de wissel
gemonteerd. Vanwege zijn optimale vormgeving kan hij ook aan wissels
worden gemonteerd, die zeer krap in het sporen-plan zijn gelegd. Wanneer er
echter in het railplan toch geen ruimte blijkt te zijn voor de aandrijving, zoals
b.v. bij de middelste meege-bogen wissel in de overgang van radius R3 naar R2,
dan kan de wisselaandrijving ook als ondervloeraandrijving worden gebruikt.
Hiervoor heeft men de ombouwset voor ondervloerinbouw nodig (artikelnr.
55273).
De wissels kunnen ook bediend worden d.m.v. een ondervloeraandrijving
van een andere fabrikant. De wissels beschikken om deze reden over een
boorgaatje in de stelbalk van de wisseltongen.

Wisselaandrijving
Voor handwissels zijn geen extra aandrijving nodig, want deze beschikken over
een automatische positionering.

Wiel en railstaaf en profiel
Het volprofiel van de railstaaf is vervaardigd van een corrosievrije nieuwzilverlegering. Dit materiaal blinkt uit in een zeer goede geleiding van de elektrische
spanning.

Iedere handwissel kan door de montage van een wisselaandrijving (artikelnr.
55271) worden omgebouwd naar een elektrische wissel. Een op deze wijze tot
elektrische wissel omgebouwde handwissel beschikt over een automatische
terugstelfunctie. Dit houdt in, dat de wisseltongen na het „openrijden“ naar de
oorspronkelijke positie terugveren. Een elektrisch wissel kan ook met de hand
worden bediend.

De schaalgetrouwe railstaaf van het PIKO A-railsysteem heeft een
railstaafhoogte van 2,5 mm (code 100). Dit komt overeen met NEM 120.
Hierdoor is men ervan verzekerd, dat nagenoeg ieder gelijkstroommodel,
ongeacht fabrikaat of wielflenshoogte, zonder problemen op het PIKO
A-railsysteem kan worden ingezet.

Het leggen
Vanwege de uit hoogwaardig verenstaal vervaardigde railverbinders, is het
leggen van PIKO A-rails op iedere ondergrond mogelijk. Het is zelfs mogelijk
om de rails te leggen als speelbaan op een tapijtondergrond in de huis- of
kinderkamer.
Om duurzame en probleemloze rijkwaliteiten op uw modelbaan te verzekeren,
raden wij u aan om de railstukken op de ondergrond vast te leggen d.m.v. de
PIKO railsschroeven (artikelnr. 55298). Dit verhindert het uit elkaar drukken van
de sporen door snel rijdende en zware treinen.
Ieder railstuk is voorzien van de noodzakelijke boorgaten om de bijna
onzichtbare railschroeven aan te kunnen brengen.
Het aansluiten
De meest eenvoudige manier om de PIKO A-rail aan te sluiten is via de
aansluitclip (artikelnr. 55270). Deze aansluitclip kan aan ieder railstuk G231
(uitsluitend aan dit railstuk) worden aangebracht. Via de draden welke bij
de rijregelaar worden geleverd, kan via de aansluitclip een stroomverbinding
worden gerealiseerd.
Als een modelspoorder echter een bloksysteem wil aanleggen, of bepaalde
gedeelten van de baan, baanvakken tussen wissels of rangeersporen separaat
wil aansluiten, dan is er een set met railverbinders met aansluitkabels (artikelnr.
55292) beschikbaar. Deze railverbinders worden dan verwisseld met de
standaard railverbinder welke aan het railstuk wordt meegeleverd.
De railverbinding
Alle railverbinders zijn vervaardigd uit krachtig en corrosievrij verenstaal en
garanderen daardoor een duurzame en vaste verbinding tussen de railstaven.
Ze zorgen tevens voor een goede stroomgeleiding tussen de railstukken.
Voor bijzondere doeleinden zijn er ook railverbinders verkrijgbaar met
aansluitkabels (artikelnr. 55292). Om baanvakken elektrisch van elkaar te
scheiden, is het noodzakelijk om geisoleerde railverbinders van kunststof
(artikelnr. 55291) te gebruiken. Ze worden simpelweg uitgewisseld met de aan
de railstaven meegeleverde stalen railverbinders.
Om een probleemloze overgang te kunnen maken tussen het PIKO
A-railsysteem en het tot 1990 geproduceerde PIKO railsysteem met holprofiel,
is het overgangsrailstuk GUE62-H (artikelnr. 55207) beschikbaar. Dit

overgangsrailstuk heeft exact
dezelfde lengte als het rechte
railstuk G62. Het beschikt aan één
zijde echter over aansluitprofielen,
die exact in het holprofiel passen
van het oude PIKO railsysteem.
Hierdoor kan probleemloos een
duurzame en goed elektrisch
geleidende verbinding tot stand
gebracht worden naar een uit
oud PIKO railmateriaal bestaande
modelbaan.
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Railverbinder met twee breedtes
PIKO A-railstuk met railstaafhoogte 2,5 mm

Railverbinder met twee breedtes

Railstuk van een andere fabrikant met een bredere railstaaf
van 2,5 mm hoog

De overgang naar railmateriaal
van andere fabrikanten (zie de beschrijving bij het overgangsrailstuk GUE62-U)
is ook probleemloos mogelijk, voor zover het gaat om een railstaafhoogte
van 2,5 mm en railstukken zonder bedding. In zulke gevallen kunt u het PIKO
A-railmateriaal combineren met railmateriaal van andere fabrikanten, indien
u de PIKO-railverbinder met twee verschillende breedtes (artikelnr. 55293)
gebruikt. De twee verschillende breedtes zijn noodzakelijk, omdat de meeste
fabrikanten een railprofiel gebruiken dat niet zo slank is als dat van het PIKO
A-railsysteem. Voor dit doel kunt u eveneens het overgangsrailstuk GUE62-U
(artikelnr. 55208) gebruiken. Dit overgangsrailstuk heeft exact dezelfde lengte
als het rechte railstuk G62. De voor de overgang noodzakelijke railverbinders
met verschillende breedte zijn reeds voorgemonteerd aan dit railstuk.
Bij railsystemen met railbedding van andere fabrikanten wordt door deze
fabrikanten meestal een overgangsrailstuk aangeboden, welke nagenoeg
probleemloos overgaat op het NEM 120 genor-meerde PIKO A-railsysteem met
profielhoogte 2,5 mm. Vanwege de verschillende breedtes van de railstaven
kunt u eventueel de PIKO-railverbinders met verschillende breedte (artikelnnr.
55293) of het overgangsrailstuk GUE62-U gebruiken. Voor de overgang van het
PIKO A-railsysteem naar een railsysteem van fabrikanten met een profielhoogte
van 2,1 mm zijn railverbinders nodig die het niveauverschil van de railstaven
egaliseren. Bij een dergelijke verbinding kan men gebruik maken van de
speciale railverbinders (artikelnr. 55294). Deze kan men gemakkelijk
verwisselen met de standaard railverbinders.
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VAN HET ENE SPOOR NAAR HET ANDERE . . .
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Er zijn geen gebogen railstukken
voor de radius R5

3



Geometriebeispiele (Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn):
1 Aus Radius R3 in R2 und R3
2 Aus Radius R2 in R2 und R3
3 Aus dem Parallelbogen von R2 in R2 und R3
4 Aus dem Parallelbogen von R3 in R2 und R3
5 Aus dem Parallelbogen von R3 in R2, R3 und R4
6 Aus den Parallelbögen von R4 in R3 und R4
und von R2 in R2 und R3
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7 Aus Radius R4 in R3 und R4
8 Aus Radius R3 in R3 und R4
9 Aus dem Parallelbogen von R3 in R3 und R4
10 Aus dem Parallelbogen von R4 in R3 und R4
11 Aus dem Parallelbogen von R4 in R3, R4 und R5
12 Aus den Parallelbögen von R5 in R4 und R5 und
von R3 in R3 und R4
13 Aus den Parallelbögen von R5 in R4 und R5, von R3 in R3
und R4 und von R2 in R2 und R3

Opmerking: De overgang naar radius 1 is door middel van onze gebogen wissel niet mogelijk, omdat wij de gebogen wissel
aanbieden met een basisradius van 421,9 mm (= R2). Voor het berijden van radius R1 zouden wij een basisradius van 360 mm (= R1)
hebben moeten kiezen. Om technische redenen kunnen echter niet alle locomotieven radius R1 berijden.

Geometrievoorbeelden:
1 Overgang van een spoor naar het parallelspoor
2 Overgang van een spoor naar het parallelspoor met „perron“-afstand (smal)
3 Overgang van een spoor naar het parallelspoor met dubbele parallelspoorafstand
4 Overgang van een spoor naar 3 parallelsporen
5 Overgang van een parallelspoor naar 3 parallelsporen
6 Overgang van een parallelspoor met „perron“-afstand naar 2 parallelsporen met „perron“-afstand (smal)
7 Complex rangeerterrein met systeemparellelspoor-afstanden
8 Overgang van een parallelspoor in een stationsbaanvak, afwisselend met parellelsporen en parallelsporen met „perron“-afstand (smal)

Ý Ý
Ý Ý Ý

Ý Ý
Ý Ý

Ý

Ý Ý Ý

ÝÝ
Ý
Ý
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RAILS - VOOR INDIVIDUALISTEN
Wissels en kruisingen

Rechte railstukken

G940 55209 Flexrail G 940 mm
Flexibel railstuk, lengte 940 mm

G62 55205 Recht railstuk 62 mm
Recht railstuk G62, lengte 61,88 mm, verbinding
voor meegebogen wissels tussen R3 en R4
GUE62-U 55208 Overgangsrailstuk 62 mm

G239 55200 Recht railstuk 239 mm
Recht railstuk G239, lengte 239,07 mm

Overgangsrailstuk GUE62-U voor gebruik tussen het
PIKO A-railsysteem en het oude PIKO Hobby railsysteem, dat werd aangeboden tussen 1992 en 2002,
het Mehano*-railsysteem, het klassieke Roco* 2,5 mm
nieuwzilver-railsysteem, het Fleischmann*-Profi- en
Modelrailsysteem en overige railsystemen met een
profielhoogte van 2,5 mm, lengte 61,88 mm

WL 55220 Wissel WL
Wissel links, hoek 15°, rechte raillengte = G239,
afbuiging = R9
WR 55221 Wissel WR
Wissel rechts, hoek 15°, rechte raillengte = G239,
afbuiging = R9

G231 55201 Recht railstuk 239 mm
Recht railstuk G231, lengte 230,93 mm
G119 55202 Recht railstuk 119 mm
Recht railstuk G119, lengte 119,54 mm
G115 55203 Recht railstuk 115 mm
Recht railstuk G115, lengte 115,46 mm
G107 55204 Recht railstuk 107 mm
Recht railstuk G107, lengte 107,32 mm,
parallelrailstuk voor 30°-kruising
GUE62-H 55207 Overgangsrailstuk 62 mm
Overgangsrailstuk GUE62-H voor gebruik tussen het
PIKO A-railsysteem en het oude PIKO railsysteem
met holprofiel, lengte 61,88 mm

55282 Dwarsliggers 31 mm voor aansluiting
flexrailstuk
Uitsluitend dwarsliggers (zonder railstaaf) om aan
het flexrailstuk te schuiven, zodat er een goede
aansluiting ontstaat aan de overige rail-elementen.

BWL 55222 Meegebogen wissel BWL
Meegebogen wissel links, te berijden van R2 naar
R3 of van R3 naar R4, radius van het basis- en
afbuigende spoor R2
BWR 55223 Meegebogen wissel BWR
Meegebogen wissel rechts, te berijden van R2 naar
R3 of van R3 naar R4, radius van het basis- en
afbuigende spoor R2
BWL-R3 55227 Meegebogen wissel BWL-R3
Meegebogen wissel links, te berijden van R3 naar
R4, radius van het basis- en afbuigende spoor R3

Alle wissels op deze dubbele pagina zijn met handmatige bediening uitgevoerd,
maar kunnen van de passende elektrische aandrijving = #55271 worden voorzien.
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K30 55241 Kruising K30
Kruising K30, hoek 30°, rechte raillengte = G119

BWR-R3 55228 Meegebogen wissel BWR-R3
Meegebogen wissel rechts, te berijden van R3 naar
R4, radius van het basis- en afbuigende spoor R3

K15 55240 Kruising K15
Kruising K15, hoek 15°, rechte raillengte = G239

DKW 55224 Engels wissel DKW
Engels wissel, hoek 15°, rechte raillengte = G239,
afbuiging = R9

WY 55226 Y-wissel WY
Y-wissel, hoek 2x 30°, afbuigingen = R9

W3 55225 3-Wegwissel W3
3-Wegwissel, hoek 2x 15°, rechte raillengte = G239,
afbuigingen = R9

Gebogen railstukken
R1
55211 Gebogen railstuk R1
Gebogen railstuk R1, R = 360 mm/30°,
12 stuks/cirkel
R2
55212 Gebogen railstuk R2
Gebogen railstuk R2, R = 421,88 mm/30°,
12 stuks/cirkel

R9
55219 Gebogen railstuk R9
Gebogen railstuk R9, R = 907,97 mm/15°,
24 stuks/cirkel

R3
55213 Gebogen railstuk R3
Gebogen railstuk R3, R = 483,75 mm/30°,
12 stuks/cirkel

R1 7,5° 55251 Gebogen railstuk R1, 7,5°
Gebogen railstuk R1, R = 360 mm/7,5°,
48 stuks/cirkel

R4
55214 Gebogen railstuk R4
Gebogen railstuk R4, R = 545,63 mm/30°,
12 stuks/cirkel

R2 7,5° 55252 Gebogen railstuk R2, 7,5°
Gebogen railstuk R2, R = 421,88 mm/7,5°,
48 stuks/cirkel
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RAILSETS - VOOR GEVORDERDEN

Railsets van het PIKO A-railsysteem zijn zo samengesteld, dat zowel de beginner als de ervaren modelspoorder, die met
het PIKO A-railsysteem wil starten, op een economisch verantwoorde wijze een basisvoorraad railstukken kan aanschaffen.
De eenvoudige en duidelijke geometrie van het PIKO A-railsysteem biedt in combinatie met de verschillende sets een
voortdurende uitbreiding van beschikbare railstukken. Per railset zijn de in de set geleverde railstukken met kleuren
aangeduid. De gebruikte standaard kleurcoderingen van het PIKO A-railsysteem geven ook aan om welke railstukken
het precies gaat. De in enkele rail- en startsets geleverde wissels kunnen met de passende elektrische wisselaandrijving
omgebouwd worden naar elektrische wissels.

55300 Railset A
In alle PIKO startsets worden de railstukken van railset A meegeleverd.
Om de modelspoorder die al in het bezit is van locomotieven en wagens
ook te kunnen bedienen, wordt deze railset ook los aangeboden.
Inhoud: 2x 55210 G231 (recht railstuk 231 mm), 12x 55212 R2
(gebogen railstuk R2 422 mm, 1x 55270 aansluitclip
Grondoppervlakte* A: 110 x 88 cm
Minimale bouwoppervlakte: 120 x 98 cm

* Bij de berekening van de grondoppervlakte is steeds op hele centimeters afgerond.

55310 Railset B
De start in de modelspoorhobby gebeurt meestal met een railovaal.
Door de uitbreiding met een wissel en een rangeerspoor nemen de
speelmogelijkheden toe. Er kan dan gerangeerd worden en daarmee
stijgt het spelplezier.
Inhoud: 1x 55221 WR (wissel rechts), 1x 55200 G239 (recht railstuk 239 mm),
5x 55201 G231 (recht railstuk 231 mm), 1x 55280 stootblok
Grondoppervlakte* A + B: 158 x 88 cm
Minimale bouwoppervlakte: 168 x 98 cm
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55320 Railset C „Stationsset“
Wanneer de combinatie van set A + B wordt uitgebreid met railset C, dan ontstaat direct de mogelijkheid om een
stationsemplacement te integreren en met twee treinen te rijden. Er is nu al een mooie kleine modelbaan ontstaan,
die met gebouwen uitgebreid kan worden.
Inhoud: 1x 55200 G239 (recht railstuk 239 mm), 1x 55201 G231 (recht railstuk 231 mm), 1x 55220 WL (wissel links),
1x 55221 WR (wissel rechts), 6x 55211 R2 (gebogen railstuk R1 360 mm), 2x 55219 R9 (gebogen railstuk R9 908 mm)
Grondoppervlakte* A + B + C: 182 x 88 cm
Minimale bouwoppervlakte: 192 x 98 cm

55330 Railset D „Set goederenoverslagstation“
Uitgaande van railset A kan met aanvulling van railset D een interessant
railplan gemaakt worden voor een goederenoverslagstation. Een aantal
rangeersporen biedt de mogelijkheid om wagons af te stellen, om ze dan
op verschillende tijden met een locomotief af te halen. De uitbreiding van
een startset met railset D zorgt dan ook direct voor veel speelplezier.
Inhoud: 9x 55200 G239 (recht railstuk 239 mm),
7x 55201 G231 (recht railstuk 231 mm), 2x 55219 R9
(gebogen railstuk R9 908 mm), 3x 55220 WL (wissel links),
2x 55221 WR (wissel rechts), 5x 55280 stootblok
Grondoppervlakte* A + D: 205 x 88 cm
Minimale bouwoppervlakte: 215 x 98 cm

55340 Railset E „Parallelset“
Als railset E wordt gecombineerd met de basis railset A, dan ontstaat er
een interessante modelspoorbaan met een inhaalspoor voor parallel aan
elkaar rijdende treinen. Dit is vooral interessant voor lange treinen. Twee
treinen kunnen elkaar passeren bij een station. De railset E biedt veel
variatiemogelijkheden in combinatie met de railsets A t/m D.
Inhoud: 3 x 55200 G239 (recht railstuk 239 mm), 7 x 55201 G231
(recht railstuk 231 mm), 2 x 55212 R2 (gebogen railstuk R2 422 mm),
1 x 55222 BWL (meegebogen wissel links), 1 x 55223 BWR
(meegebogen wissel rechts)
Grondoppervlakte* A + E: 182 x 95 cm (71.7” x 37.4”)
Minimale bouwoppervlakte: 192 x 105 cm (75.6” x 41.3”)

Nog meer railsets
Vanwege de eenvoudige geometrie met de basislengte van 470 mm (1 x G231 + 1 x G239) kunnen door het tussenvoegen van meerdere rechte en gebogen
rails of wissels nog wezenlijk complexere layouts worden aangelegd. De creativiteit van de modelspoorder voor railplannen is met het PIKO A-railsysteem
grenzeloos. Zowel de kruiswissel als de kruizingen, Y- en 3-weg-wissels bieden nog meer uitbreidingsmogelijkheden.
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BS-WL 55170 Wissel WL, met betonnen bielzen
Wissel, links, hoek 15°, rechte rail = G239,
Afbuiging = R9

PIKO A-rail met betonnen bielzen
Al in een vroeg stadium werd gezocht naar een goedkoper en zo mogelijk weerbestendiger alternatief
voor houten bielzen. Met betonnen bielzen werden hierbij zeer goede ervaringen opgedaan en daardoor
werden al snel op veel typen baanvakken betonnen bielzen, gedeeltelijk in combinatie met houten en
stalen bielzen, toegepast. Bij het moderne spoorwegbedrijf zijn betonnen bielzen inmiddels de standaard.
Om deze reden hebben wij besloten, om ons A-rail systeem uit te breiden met flexrails en daarbij passende
wissels met betonnen bielzen. Want voor moderne modelbaanthema‘s zijn deze betreffende railstukken
onmisbaar. De flexrails en wissels hebben exact dezelfde afmetingen als de reeds bestaande elementen in
het A-rail systeem en passen hierdoor naadloos in de bestaande railgeometrie!

BS-G940 55150 flexrail G940,
met betonnen bielzen
Flexibel railstuk, lengte 940 mm

BS-WR 55171 Wissel WR, met betonnen bielzen
Wissel, rechts, hoek 15°, rechte rail = G239,
Afbuiging = R9

BS-GE31 55151 betonnen bielzen 31mm voor flexrail
Uitsluitend bielzen (zonder railstaaf) om op de railstaafuiteinden van
het flexrailstuk te schuiven, om zo een goede aansluiting te verkrijgen
van flexrails op andere railstukken.

Alle wissels op deze pagina zijn met handmatige bediening uitgevoerd, maar kunnen van de passende elektrische aandrijving = #55271 worden voorzien.
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PIKO A-RAILS MET RAILBED
INLEIDING
Het PIKO A-rail systeem met railbed – stabiel railsysteem voor starters en ervaren modelspoorders!
Een belangrijke voorwaarde voor permanent rijplezier op een modelbaan is
een betrouwbaar railsysteem dat betaalbaar en voldoende stabiel is en ook
een langdurige leveringsgarantie biedt. Met het PIKO A-railsysteem biedt
PIKO een ideaal railsysteem met een eenvoudige spoorgeometrie, kwalitatief
hoogwaardig nieuwzilver railprofiel en railverbinders van verenstaal voor een
zekere stroomoverdracht bij de raillassen.

Eigenschappen
• Massieve railprofielen van nieuwzilver
• 2,5 mm hoog profiel voor de nieuwste en oudere spoorwegmodellen
• Probleemloos, snel opbouwen en opbreken
• Fijn gedetailleerde bielzen
• Realistische, scherpe nabootsing van de vorm en kleur van de ballast
• Gebaseerd op het veel geprezen PIKO A-railsysteem

Robuuste
verbindingselementen

PP

PP

Het PIKO A-railsysteem met railbed is volledig compatibel met de veel geprezen en zeer vaak gebruikte PIKO A-rail elementen zonder railbed en vereist
geen nieuwe spoorgeometrie. Met het gebruik van de uniforme railverbinders
hoeft er niets te worden gebogen of van systeem gewisseld te worden, noch
zijn er overgangsrailstukken nodig. Er zal alleen in de hoogte een compensatie
noodzakelijk zijn door een gelijkmatig opvulstuk te maken van b.v. kurk of
een ander isolerend materiaal onder de PIKO A-rails zonder railbed. Zo zijn
railovergangen, bijvoorbeeld tussen vrije baanvakken en aftakkende sporen
van schaduwstations snel en eenvoudig aan te leggen.
• Wissels kunnen met een realistisch uitgevoerde sokkel worden voorzien
van een PIKO wisselaandrijving, zij kunnen echter ook worden aangestuurd
met de innovatieve PIKO servo-ondervloeraandrijving
• Kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd railbed met een lange levensduur
• Passend ballastmateriaal # 55713 als uitbreiding in het assortiment
• Stabiele basis voor speelbanen
• Geluidsdemping in vergelijking met rails zonder railbed

Stabiele onderbouw

Realistische nabootsing van het
ballastbed
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DE BASIS-ELEMENTEN
Rechte railstukken:

Wissels:

G239 55400 PIKO A-rail met railbed,
recht railstuk 239 mm
lengte 239,07 mm

WL 55420 PIKO A-rail met railbed, wissel WL
wissel, links, hoek 15°, rechte rail = G239,
afbuiging = R9

G231 55401 PIKO A-rail met railbed,
recht railstuk 231 mm
lengte 230,93 mm

WR 55421 PIKO A-rail met railbed, wissel WR
wissel, rechts, hoek 15°, rechte rail = G239,
afbuiging = R9

G231 55406 PIKO A-rail met railbed,
recht railstuk 231 mm voor aansluitclip
lengte 230,93 mm

BWL 55422 PIKO A-rail met railbed,
gebogen wissel BWL
Gebogen wissel, links. Te berijden van R2 naar
R3, radius van de stamlijn naar het afbuigende
spoor R2.

Gebogen railstukken:
55411 PIKO A-rail met railbed,
R1
gebogen railstuk R1 360		
gebogen rail R1, r = 360 mm / 30°,
12 st. / cirkel
55412 PIKO A-rail met railbed,
gebogen railstuk R2 422 		
gebogen rail R2, r = 421,88 mm / 30°,
12 st. / cirkel
R2

55419 PIKO A-rail met railbed,
R9
gebogen railstuk R9 908
wissel-tegenboog R9, r = 907,97 mm / 15°,
24 st. / cirkel

BWR 55423 PIKO A-rail met railbed,
gebogen wissel BWR
Gebogen wissel, rechts. Te berijden van R2 naar
R3, radius van de stamlijn naar het afbuigende
spoor R2.
passende elektrische aandrijving voor de
PIKO A-rail wissels met railbed =
# 55271 Wisselaandrijving links/rechts &
# 55272 Ondervloeraandrijving

55442 PIKO A-rail railbedsokkel voor de
wisselaandrijving, wissel links/rechts, 6 st.
55443 PIKO A-rail railbedsokkel voor de
wisselaandrijving, gebogen wissel links, 6 st.
55444 PIKO A-rail railbedsokkel voor de
wisselaandrijving, gebogen wissel rechts, 6 st.
55445 PIKO A-rail met railbed spoordijk,
10 eindstukken
55446 PIKO A-rail met railbed spoordijk,
1 eindstuk met stootblok
55447 PIKO A-rail met railbed
sokkel voor aansluitclip, 6 st.
55487 Bevestigingsschroeven
voor railbed ca. 50 stuks
55488 Railschroeven 1,4 x 18 mm
voor railbed ca. 400 stuks

Meer elementen
volgen spoedig!
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55311 Railset met railbed B
Inhoud: 1 x 55421 WR (wissel rechts), 1 x 55400 G239 (recht railstuk 239 mm),
5 x 55401 G231 (recht railstuk 231 mm), 1 x 55280 stootblok
Grondoppervlak* A + B: 158 x 88 cm
Minimale opbouwruimte: 168 x 98 cm
Als er een vaste of permanente modelspoorbaan moet worden opgebouwd, dan kunnen de railstukken eenvoudig en
snel op de grondplaat worden vastgezet. Hiervoor hoeven alleen maar de bestaande railschoeven uit de PIKO A-rails
met railbed worden verwijderd en door de langere bevestigingsschroeven # 55488 worden vervangen.

55321 Railset met railbed C „Stationsset“
Inhoud: 1 x 55400 G239 (recht railstuk 239 mm), 1 x 55401 G231
(recht railstuk 231 mm), 1 x 55420 WL (wissel links),
1 x 55421 WR (wissel rechts), 6 x 55411 R1 (gebogen railstuk R1 360 mm),
2 x 55419 R9 (gebogen railstuk R9 908 mm)
Grondoppervlak* A + B + C: 182 x 88 cm.
Minimale opbouwruimte: 192 x 98 cm

TOEBEHOREN - VOOR EXPERTS

55261 Schakelconsole
Voor het in- en uitschakelen
van 4 verschillende rail- of
lichtstroomkringen.

55298 Railschroeven, ca. 400 st.
Rail-bevestigingsschroeven, ca. 400 stuks

55290 Railverbinders, 24 st.
Railverbinders van verenstaal, 24 stuks

55299 Railspijkers, ca. 400 st.
Railspijkers, ca. 400 stuks

55289 Railhulpstuk
Vereenvoudigt het proces om locomotieven
en wagens op de rails te zetten.

55262 Schakelconsole
Voor het omschakelen van
wissels of seinen.

* ROCO is een geregistreerd handelsmerk van ROCO Modellspielwaren GmbH, Bergheim
* Fleischmann is een geregistreerd handelsmerk van de
Gebr. Fleischmann GmbH & Co. KG, Heilsbronn
* Tillig is een geregistreerd handelsmerk van TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. KG, Sebnitz
* Mehano is een geregistreerd handelsmerk van Mehano, Izola, Slovenia
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55272 Ondervloer wisselaandrijving
- krachtige miniatuur-servomotor voor montage
onder modelbaantafel
- eenvoudige montage met behulp van een
boor-sjabloon
- geschikt voor alle PIKO A-rail wissels
- zonder meer bruikbaar voor andere schalen,
zoals b.v. N of TT, of railsystemen van andere
fabrikanten
Inhoud:
- gebruiksaanwijzing incl. boor-sjabloon
- servo-houder voor montage „onder de tafel“
incl. borgplaat
- servo-motor
- twee stalen stelveren naar keuze voor
verschillende aanstuurkrachten
- montage-accessoires
Noodzakelijke accessoires:
#55274 servo-decoder, voor vier servo‘s,
voor analoog en digitaal bedrijf
Voor analoog gebruik is naast de #55274
nog de schakelkast #55262 nodig!

TOEBEHOREN - VOOR EXPERTS

55271 Wisselaandrijving links/rechts
Elektrische wisselaandrijving voor alle typen wissels,
gering stroomverbruik

55391 Ompoolset keerlus
Met deze ompoolset zijn keerlussen geen probleem.
De set bevat geïsoleerde railverbinders, kabels en
metalen railverbinders. Niet geschikt voor digitaal
bedrijf.

55292 Railverbinders met aansluitdraden, 1 paar
Railverbinders van verenstaal met aansluitdraden,
1 paar

55294 Railverbinders voor aanpassing niveauverschil,
6 st.
Railverbinders voor het egaliseren van het niveauverschil tussen railstaven maken een aansluiting
mogelijk aan ROCO*-Line en Tillig*-Elite, 6 stuks

5

5

mm

55230 Schroevenset voor wisselaandrijvingen
(10 stuks)

5

5

mm

55231 Set afstelveren voor wissels (10 stuks)

55280 Stootblok
Stootblok met houten stootbalk. Het stootblok
kan naar believen op ieder recht railstuk worden
gestoken of geschroefd.
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55392 Wisselaandrijvingsset
Deze set bevat één schakelconsole 55262 voor het
schakelen van wissels of seinen en vier stuks
elektrische wisselaandrijving 55271, te gebruiken
voor alle soorten wissels in het PIKO programma.

55297 Kruisschroevendraaier voor PIKO A-rails
Deze elektronica-schroevendraaier heeft een aantal
innovatieve kenmerken:
- een ergonomisch gevormd handvat
- door de lengte van het handvat heeft men de
juiste krachtbalans
- vanwege de draaiende handpalmknop kan men
zeer precies en snel werken
- de punt van de schroevendraaier is van gehard
staal

55273 Ombouwset naar ondervloeraandrijving
Om de wisselaandrijving 55271 als ondervloeraandrijving te kunnen gebruiken, heeft men deze
ombouwset nodig.

55296 Railspijkerhouder & hamer
Met de railspijkerhouder kunnen de railspijkers op
eenvoudige wijze worden vastgehouden en vastgeslagen. De ergonomisch vormgegeven hamer
maakt het mogelijk om een railspijker gemakkelijk
en precies in de grondplaat vast te zetten.

55293 Railverbinders met 2 verschillende breedtes,
6 st.
Railverbinders met twee verschilende breedtes
maken een verbinding mogelijk tussen het
PIKO A-railsysteem en het oude PIKO Hobby
railsysteem, dat werd aangeboden tussen 1992
en 2002, het Mehano*-railsysteem, het klassieke
Roco* 2,5 mm nieuwzilver-railsysteem, het Fleischmann*-Profi- en Modelrailsysteem en overige
railsystemen met een profielhoogte van 2,5 mm,
6 stuks.

55291 Geisoleerde railverbinders, 24 st.
Geisoleerde railverbinders van
kunststof, 24 stuks

55270 Aansluitclip		
Aansluitclip met EMV-ontstoringselement.
Passend op railstuk G231
55275 Aansluitclip voor digitale modelbanen
Aansluitclip zonder EMV-ontstoringselement,
noodzakelijk voor gebruik bij digitale modelbanen.
Passend op railstuk G231

55281 Rail-reinigingsblok

PIKO H0 STARTSETS
Zowel het PIKO A-railsysteem als het PIKO A-railsysteem met railbed is tevens als onderdeel van onze aantrekkelijke analoge en digitale PIKO H0 startsets verkrijgbaar.

Speciaal voor de starters met modelspoor hebben wij de analoge PIKO startsets, die robuste
locomotieven, authentieke wagens en een groot railovaal met het moderne PIKO A-railsysteem
bevatten. Ondanks de gunstige prijs hoeft men niet af te zien van werkelijk-heidsgetrouwe
details. Vanwege de eenvoudige opbouw en de simpele analoge aansturing zijn onze Hobby
startsets juist ook voor jonge modelspoorders vanaf 14 jaar zeer geschikt.
# 57150 Startset dubbeldekstrein DB Regio

Voor de start in de wereld van digitaal modelspoor bieden wij ons PIKO A-railsysteem en het
PIKO A-railsysteem met railbed ook aan in aantrekkelijke PIKO SmartControllight startsets.
Met dit systeem, bestaand uit een gemakkelijk te bedienen handregelaar en een krachtige digitale
centrale, kunt u tot 20 locomotieven gelijktijdig aansturen en talrijke digitale functies schakelen.
De sets worden gecompleet gemaakt met onze gedetailleerde loc- en wagenmodellen.
Alle tractievoertuigen in de PIKO SmartControllight startsets zijn uitgerust met moderne PIKO decoders,
die zorgen voor de hoogste functionaliteit en excellente rijeigenschappen.

99556 NL_2019, © PIKO Spielwaren GmbH

# 59006 PIKO SmartControllight startset DB AG ICE 3

De PIKO SmartControl Premium Train Sets verenigen de voordelen van een Smartphone besturing met
de speciale eisen die aan een model-baan worden gesteld en zijn de perfecte keuze voor alle modelspoorders die een actueel en comfortabel digitaal besturingssysteem en technisch hoogwaardige modellen zoeken. Het systeem bestaat uit twee componenten, de PIKO SmartController met touch-screen
en de PIKO SmartBox digitale centrale met geïntegreerde booster, die door middel van de ingebouwde
wifi module perfect en draadloos samenwerken. Samen met de hoogwaardige PIKO modellen laten de
Premium Train Sets geen enkele wens open!
# 59118 PIKO PREMIUM treinset NS ICE3 en
goederentrein & sound
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