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INNOVATORS IN MOTION 
 

HULPLIJST BIJ STORING ELEKTRO BUISRAILWAGEN 
(BR03/BR04/SW03/SW04) 

 

Hieronder volgt een lijst met de meest voorkomende storingen bij elektro buisrailwagens. Vaak is 
de storing snel op te sporen door de wagen te controleren op de onderstaande punten. 
 
 
De buisrailwagen rijdt alleen langzaam 
 
Dit kan de volgende oorzaken hebben: 
 
 1. De potmeter draad zit los (punt 11-12 print / bij potmeter). 
 2. De print is defect. 
 3. De transistor is half doorgeslagen (echter dit komt maar zelden voor). (ca. 15V op punt 2 

van print t.o.v. punt 3 "accu –" gemeten). 
 
Door de volgende handeling te verrichten kunt u de oorzaak op eenvoudige w ijze 
opsporen: 
 
 Aansluiting 11 met aansluiting 12 van de print doorverbinden: draait de motor nu snel, zie 

punt 1 (potmeter draad los). 
 Geen resultaat, zie punt 2 of 3. 
 
 
De buisrailwagen rijdt alleen te hard 
 
Dit kan de volgende oorzaken hebben: 
 
 4. De benaderingsschakelaar is defect of zit los. 
 5. De potmeterdraden maken sluiting. 
 6. De print is defect. 
 7. De transistor is doorgeslagen (De buisrailwagen reageert niet op de voetschakelaar). 
 8. De koelvin van de motor zit los. 
 
Door de volgende handelingen te verrichten kunt u de oorzaak opsporen: 
 
 - Sluit een nieuwe benaderingsschakelaar aan. 
  (8 = bruin,  9 = zwart,  10 = blauw) 

Houdt de benaderingsschakelaar bij de ketting (de wagen laten draaien en de 
potmeter op stand "0" zetten). Indien de motor nu langzaam draait, zie punt 4. 

- Haal aansluiting 12 van de print los. Indien de motor nu langzaam draait, zie punt 5. 
- Meet op de print aansluiting 2 t.o.v. 3 "accu –",indien dit ca.15V, zie punt 7. 
- Geen resultaat, zie punt 6 of 8 
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De buisrailwagen rijdt niet 
 
Dit kan de volgende oorzaken hebben: 
 
 9. De zekering of de zekeringhouder is defect. 
 10. De accu's zijn leeg. 
 11. De voetschakelaar is defect (24V op blauw of bruin). 
 12. Indien u een zoemend geluid hoort is de 1-0-2 schakelaar defect. 
 13. De print is defect. 
 
Door de volgende handeling te verrichten kunt u opsporen of de voetschakelaar 
defect is: 
 
 Zet de 1-0-2 schakelaar in stand 1 of 2 en meet met een voltmeter op aansluiting 1 en 3 van 

de print (moet 24V zijn). Indien u geen spanning meet, zie punt 11. 
 
 
De buisrailwagen rijdt maar 1 kant op 
 
Dit kan de volgende oorzaken hebben: 
 
 - De 1-0-2 schakelaar is defect. 
 - De diodes bij de 1-0-2 schakelaar zijn defect. 
 
 
De buisrailwagen rijdt met schokken 
 
Dit kan de volgende oorzaken hebben: 
 
 - Touw of vuil op tandwiel. 
 - De koolborstels van de motor klemmen in de geleider. 
 
 
De buisrailwagen heeft geen kracht 
 
Dit kan de volgende oorzaken hebben: 
 
 - Accu spanning stort in tijdens belasting. 

- Weerstandsdraad verouderd, donker gekleurd. 
  Zorg dat de boutjes goed vast aan het deksel vast zitten. 

Zorg dat de oogjes van de weerstandsdraad goed dicht zitten en netjes om de M4 bout 
zitten. 

  Moer moet goed vast zitten en bij vastdraaien mag het oogje niet meedraaien. 
 - Controleer of de verbindingen goed vast zitten, schoon zijn en het er niet onnodig veel 
                 zijn 
       -         Vuil tussen de kettingwielen, of om de assen. 
       -         Koolborstels maken slecht contact of zijn te kort. 
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Product info BR03-04-SW04 jumpersetting (ned & eng) 
 

  
BR03 Neco motor 0,18kW 
 

 
BR04 Alpatek motor 0,18kW 
 

 
SW04 Alpatek motor 0,37kW 
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