
Trix Express modelbaan van Rutger Luiten
 
 
Graag wil ik u de bouw van mijn Trix Express modelbaan tonen. De tafel die speciaal 
gebouwd is voor de modelbaan heeft een formaat van 2,7m x 1,7m. 
niet definitief, het rangeerterrein met kopstation dient nog verder uitgewerkt te worden.
 
 
1 Baanplan 
De baanplan bestaat uit 2 lagen, een verhoogde gedeelte met station geschikt voor treinen 
met 6 wagons in schaal 1:100 en een lager gelegen gedeelte dat nog dient uitgewerkt 
worden. 
 

 
De besturing van de modelbaan wordt
gedeeld zodat het mogelijk is om een lokwissel uit te voeren. Doordat specifiek rekening is 
gehouden met langere loks zoals een Mehano Blue 
helling die het lager en hoger gelegen gedeelte met elkaar verbind heeft een maximale 
stijging van 3,5%. 
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2 Opbouw Tafel 
De tafel is opgebouwd uit een houten frame afgedekt met platen geperst hout. De poten zijn 
demontaal zodat de tafel gemakkelijk kan worden verhuist indien nodig. 
 

 
Boven- en onderaanzocht tafel 

 
3 Foto’s opbouw modelbaan  
 

 

 



 
 

 


