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Deze drie-assige goederentreinlocomotieven werden in de jaren 1912- 1915 gebouwd bij Werkspoor en deden 
dienst tot het begin der 50-er jaren. Gedurende hun hele werkzame bestaan waren ze merendeels gestationeerd in 
depot Feyenoord. 
 
Als aanvulling op de explosietekeningen hieronder enige nuttige tips bij de bouw van uw model. 
Voor het bouwbegin 
- Maak alle witmetalen delen met een scherp mesje of vijltje braamvrij.  
- Pas altijd eerst even droog, daarna pas lijmen of solderen. 
- Boor alle gaten even voor als u er nog goed bij kunt.  
- LET OP de witmetalen delen smelten bij aanraking van een normale soldeerbout. Het verdient aanbeveling 

deze delen te lijmen (Superlijm van Bison) als U niet over speciaal soldeergereedschap de beschikking heeft. 
Tekening 1 
1. Volg bij de bouw steeds de volgorde van de nummers.  
2. Bouw uit de nummers 6, 7, 8 en 9. het machinistenhuis  
3. en lijm het ketelfront hierin vast. 
4. De onderkant van het ketelfront moet pas gemaakt worden aan de voetplaat. Probeer dit eerst droog 

alvorens te lijmen. 
5. Voor de nummers 16, 17, 18 voorboren in de ketel met 2,1 mm. 
6. Deel 23 is gemerkt met een L (Locomotief)ter onderscheiding van de tendertrappen.  
7. Voor plaatsing pomp 29 1,4 mm boren. 
8. Voor het plaatsen van de pomp een gaatje boren van 0,4 mm waar de VS leiding in de pomp komt.  
9. Voor deel 30 aan de ketel te bevestigen beide zijden 0,4 mm opboren en de trekstang resp. stoomleiding aan 

het ventiel solderen.  
10. Daarna op de ketel lijmen(1,0 mm). 
11. Voor alle stangenhouders 31 t/m35 enz. 0,8 mm voorboren. 
Tekening 2 
12. Buffer 39 is de bolle, 41 de platte.  
13. Boor bij de pomp 44 en de voor-warmer 42 de gaatjes voor waar de leidingen bevestigd worden resp. 0,4 en 

0,7 mm.  
14. Trapje 45 is gemerkt met L (Loc).  
15. Bij afsluiter 49 weer eerst de leidingen aansolderen daarna op de ketel lijmen. 
Tekening 3 
16. Nummerplaten 54 en 55 pas aanbrengen na het schilderen van het model.  
17. De verse stoomleiding van afsluiter 49 naar de pomp 44 ontbreekt op de bovenste tekening (0,4 mm). 
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Tekening 4 
18. Aan chassisdeel 56 afstandsbusjes 59 vastzetten. 
19. Deel 57 losjes aanschroeven  
20. daarna afstandsplaatjes 61 en 62 plaatsen  
21. en 57 aanschroeven.  
22. 61 en 62 vast SOLDEREN. 
23. De geïsoleerde wielen aan de rechterzijde van de vooruitrijdende loc bevestigen.  

 24. Eerst de krukpennen in de wielen schroeven en aan de binnenkant vast zetten met een druppeltje lijm.  
25. Deel 65 is een plastic busje om een geïsoleerde tenderverbinding te garanderen.  
26. Voor het aandraaien van de wielmoeren raden wij u aan een schroevendraaier in deze vorm te vijlen 

 
Tekening 5 
27. Het gearceerde deel van de remblokken wegknippen (gevaar voor kortsluiting tegen de wielbanden). 

  
28. Alle gaatjes in de remblokken 1,0 mm voorboren,  
29. Daarna de onderste remstangen haaks aan de rembakken solderen,  
30. aan één zijde hierover de trekstang 86 schuiven  
31. en het geheel aan de stangen door het chassis solderen.  
32. Daarna de andere zijde afmaken. 
Tekening 5a 
33. 93 A haaks vouwen en naad opvullen met soldeertin.  
34. Dan 93A op chassis solderen. Doe dit zeer nauwkeurig.  
35. Daarna motor plaatsen en met 93B elevatie van motor stellen zodat worm 89 soepel in tandwiel 74 grijpt. 
Tekening T1 
36. Moerbusjes 7 en 8 goed vastlijmen.  
37. Tenderwielen met geïsoleerde zijde links in de vooruitrijrichting.  
38. Zodoende riemen de tenderwielen van de linker railstaaf de spanning af en de lokwielen van de rechter rail. 
 
Grandspot wenst U veel genoegen bij de bouw van Uw NS 3300 
  



De stoomlocomotieven No. 3301-3315 
 

Original © Grandspot DJH;  
Recompiled under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands license 

- 3 - 

   



De stoomlocomotieven No. 3301-3315 
 

Original © Grandspot DJH;  
Recompiled under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands license 

- 4 - 

   



De stoomlocomotieven No. 3301-3315 
 

Original © Grandspot DJH;  
Recompiled under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands license 

- 5 - 

 



De stoomlocomotieven No. 3301-3315 
 

Original © Grandspot DJH;  
Recompiled under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands license 

- 6 - 

 

   



De stoomlocomotieven No. 3301-3315 
 

Original © Grandspot DJH;  
Recompiled under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands license 

- 7 - 

   



De stoomlocomotieven No. 3301-3315 
 

Original © Grandspot DJH;  
Recompiled under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands license 

- 8 - 
 



De stoomlocomotieven No. 3301-3315 
 

Original © Grandspot DJH;  
Recompiled under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands license 

- 9 - 

 



De stoomlocomotieven No. 3301-3315 
 

Original © Grandspot DJH;  
Recompiled under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands license 

- 10 - 

 



De stoomlocomotieven No. 3301-3315 
 

Original © Grandspot DJH;  
Recompiled under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands license 

- 11 - 

 
De kleuren van uw NS 3306 
Zwart:  De voetplaat en alle delen onder de voetplaat, inclusief wielen, frame en bovenzijde van de wielkasten. 

Rookkast en schoorsteen.  
Machinistenhuis inwendig.  
Dak machinistenhuis.  
Bovenzijde tender. 
Loczijde van de tender  
Kolenbak inwendig.  
Ketelbanden.  
Voor- en achterzijde voorwarmer 
Banden om voorwarmer, lantaarns en trappen en pompen. 

Groen:  Ketel en stalen dom,  
Machinistenhuis uitwendig.  
Zijkant wielkasten, behalve de dunne rand, deze blijft blank. 
Bekledingsplaten van voorwarmer en pompen indien boven de voetplaat.  
Zij- en achterwanden van de tender. 

Rood:  Bufferbalken. 
Wit: Nummer op bufferbalk voor.  
Geel:  Nummer op achterwand tender.  
Blank:  Koppelstang.  

Scharnieren en sluithandels rookkastdeur. 
En zoals al genoemd de dunne rand van de zijkant van de wielkasten 
Balieijzers. 
Alle bronzen en koperen delen. 
Stootvlak van de bufferschijven 
Rand, letters en cijfers van de locplaat. 

 
Zwarte biezen op zijkant machinistenhuis en zijkanten en achterwand van de tender. 

 


