
TOGELEVATOREN I
KÆLDERKØBING



Hvorfor en Togelevator ?

Man kan ikke se 
togstammerne i 

skyggebanegårdene

For mange tog – på 
for lidt plads.



Kan man købe en togelevator ?

Kundeprojekt – styret af 
Windigipet

Meget professionelt 
– individuelle priser 

Hjemmebyg – Ebay – 760 
euro

(klik på billederne)

(klik på billederne)

https://www.modellbau-weber.de/anlage-loklift.php
https://digirail.de/loklift/
https://www.ebay.at/itm/Fahrstuhl-Spur-H0-DIGITAL-mit-6-Ebenen-150cm-lang-Eigenbau-m-Muet-Loklift-Prosp-/201611141035
https://www.modellbau-weber.de/anlage-loklift.php
https://www.ebay.at/itm/Fahrstuhl-Spur-H0-DIGITAL-mit-6-Ebenen-150cm-lang-Eigenbau-m-Muet-Loklift-Prosp-/201611141035
https://digirail.de/loklift/


Hjemmebyg af togelevator ?

Imponerende 
Paternoster model

Fin beskrivelse af
den kørende vitrine

(klik på billederne)

https://www.youtube.com/watch?v=scODCQ1JHyU
http://www.bahn87.de/Vitrine


Hævesænkebord – hvorfor det ?

Store tanker er tænkt 
ved disse borde

”kan bruges til 
mange ting”

• Af med pladen
• Af med fødderne
• Vendes på hovedet 

Fordele:
• Meget stabilt
• Billigt – måske gratis
• Stærke motorer
Ulempe
• Svært at regulere hastigheden



Placering af elevatoren i Kælderkøbing

De muliges kunst –
afgrening på 

hovedstrækning

Der er plads til 7 spor – hvert spor er 140 cm langt
Lodret afstand mellem de enkelte spor: 10,5 cm



Bygning af elevatoren - bundpladen

140 x 41 cm – 15 mm 
krydsfiner

Stilleskruer i hvert hjørner – Vigtigt at 
pladen er helt i ‘vater’

https://beslagsmanden.dk/stillefodder/685-stillefod-fast-med-islaaningsmoetrik-m8.html?gclid=Cj0KCQiA1-3yBRCmARIsAN7B4H0Pvhs5NKSXT6CwTEdJjAIZrhZgTBVxkJ4zERKu5dNEIqlr6GLEVn4aAt7JEALw_wcB


Montér benene på bundpladen

Der er i alt påsvejst 4 stk ‘vinger’ 
der tidligere har båret bordpladen. 

De to der skal vende ind mod 
væggen skæres af

Benene skrues fast på bundpladen – test herefter at 
den kører helt ‘lige’ op og ned . Juster evt

bundskruerne.



Bæringer til vitrinen

Vitrinen skal fastgøres på siden af 
de to ben. Der er to bæringer der 
skal  fastgøres på benene.

Dette er top bæringen der er 
boltet fast til benene i de huller 
hvor benene til bordet tidligere 
var fastgjort.

Den nederste bæring. Der er 4 bolte for hvert ben 
der sørger for at holde bæringen på plads.



Styreskinne

For at sikre at vitrinen er helt 
fixeret i toppen er dette brædt-
styreskinnen - skruet fast på de 

to bæringer.
Skinnen kører i den slids der ses 

til højre og sikrer således at 
vitrinen ikke kan bevæge sig til 

siderne – men kun lige op og ned 

Styreskinne og slids.



Byg vitrinen

Bagplade: 140 x  75 cm krydsfinér –
15 mm.

‘Hylderne’ er 15 mm MDF plade –
bredde er 5,5 cm – og længde 140 
cm. 

LED fastklæbes på 
hver ‘etage’ 

Vitrinen skrues fast på 
de 2 bæringer.



Skinnelægning

Separat strømforsyning til hvert af de 7 spor.

Hvert af de 7 spor er opdelt i 3
tilbagemeldingsblokke.
C-skinner der skæres.

Tilbagemeldings-moduler.
Til skinner: 3 x 7 = 21 stk
Til 1 Reed kontakt pr spor = 7 stk
Monteres på øverste bæring –
netværkskabel til øvrige 
moduler.

Kabling – test og 
opmærkning



Styring af elevatoren fra modelbanen

Betjeningsboksen klippes af… Kablet monteres på en M84 
dekoder

Elevatoren kan nu betjenes fra 
modelbanen – her Windigipet



Positionsbestemmelse Under hvert spor er der anbragt en REED-
kontakt – når den er udfor magneten 

nedenfor passer sporet ovenfor og den 
tilbagemeldingskontakt den er forbundet til 

aktiveres. I dette eksempel spor 4.

I Windigipet kan vi se at spor 4 er ‘rød’ – elevatoren
står altså på ‘4. etage’



Videoovervågning

Der er anbragt 2 Web-kameraer ‘på land’ så 
man kan overvåge om sporene passer.



Vitrine låger – sikring mod pilfingre..

2 stk Plexeglas låger – kan købe udskåret i 
byggemarkeder.

Kabelister i top og bund 
til at styre 

plexiglaspladerne.

Greb fra til køkkenskabe.



Betjening af elevatoren – version 1

I denne video kan man se hvordan den 
fungerer nu.

Elevatoren kan nu styres fra modelbanen –
Windigipet.
Der er oprettet togveje fra hovedbanegården til og 
fra elevatoren.
Betjening af elevatoren foregår indtil videre med 
knapperne op/ned – enten hurtigt eller i små step.

https://www.youtube.com/watch?v=iwPndADdwn8&t=87s


Betjening af elevatoren – version 2

I næste version skal man kunne ‘klikke’
på en ‘etage’ og så kører elevatoren
dertil – med en nøjagtighed på +/- 0,2 
mm



Hvordan gør man så det ?

Jeg har fået rigtig mange forslag til hvordan vi får Version 2 
realiseret. Herligt med al den entusiasme – så skal det nok lykkes at 

finde en god løsning.



Tak for opmærksomheden

Marts 2020

Krogsgaardsmodelbane.dk

Modeltog-guide.dk

http://www.krogsgaardsmodelbane.dk/
https://modeltog-guide.dk/

