
HET VERVANGEN VAN STEEKKOPPELINGEN

De bestaande steekkoppe-
lingen lostrekken.

De PROFI-steekkoppeling
6515 in de schacht duwen.

En zo zit de PROFI-steek-
koppeling 6515 gemon-
teeÍd.

OVERZICHT VAN DE FLEISCHMANN HO-KOPPELINGEN
PROFI-STEEKKOPPELING

65í5 . FLEISCHMANN-PROFI-steek-
koppeling voor koppelschacht met
NEM-norm 362.

38 6515 . Voordeelverpakking PROFI-
steekkoppeling met 50 stuks 651 5.

PROFI-SCHUIFKOPPELING

6516 . FLEISCHMANN.PROFI-
schuiÍkoppeling.

386516 . Voordeelverpakking PROFI-
schuiÍkoppeling met 50 stuks 651 6.

PROFI-PENKOPPELING

6517 . FLEISCHMANN-PROFI-
penkoppeling,

PROFI-KOPPELINGSKOP

6570 . PROFI-koppelingskop
voor het inklikken ol: de opname-.
huisjes 6575 en 6576 en op de ad-
apter 6572. Hoogte verstelbaar.

ADAPTER VOOR PROFI-KORTKOPPELINGSKOP

6572

tr
6575

6572 .Adapter vooÍ PROFI- | 6575 . Opnamehuisie voor | 6576 Opnamhuisje vooÍ
kortkoppelingskop 6570 (in I PROF|-koppelingskop 6570, I PRoF|-koppelingskop 6570,
hoogte verstelbaar), Passend I bruikbaar vooÍ RoCo-voertui- | geschikt voor ROCo-voeÍtuigen
op al het FLEISCHMANN-ma- | gen met ROCO-koppeling I die ROCo-koppeling 40282,
terieel met koppelingen 6516 I 40273. I hebbenofweldetender-koppe-terieel met koppelingen 6516 I 40273. I hebbenofweldetend€
oí 6520 (schuifkoppelingen). | | lingen 40277 en 40279.

OVERIGE PENKOPPELINGEN

652l.Penkoppeling. | 6524.Penruilkoppeling.

De symbolen bij het desbetreffende model of de accessoire-tabellen op de volgende bladziiden
maken het voor u makkelijk om de juiste PRoFl-koppeling of andere koppeling voor een
FLEISCHMANN voeftuig te vinden-

STROOMGELEIDENDE STEEKKOPPELINGEN

384438 . Stroomgeleidende
koppeling, 4-polig, Voor
NEM 362 koppelingsschacht.
Kan niet automatisch worden
ontkoppeld.

381438 ,€
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38 1 438 . Stroomgeleidende
koppêling, 2-polig, Voor
NEM 362 koppelingsschacht.
Kan niet automatisch worden
ontkoDoeld.
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nadat de trein door een bocht is oeoaan.

OVERIGE STEEKKOPPELINGEN

6509 | 6510

VY
6511qtr
651 1' Steek-ruilkoppeling
voor voertuigen met een
koppelschacht volgens
NEM-norm 362.

6SffI.FLEISCHMANN. I 65Í0.FLEISCHMANN-
steekkoppeling voor voertuÈ | steekkoppeling voor voertui-
gen mel een koppelschacht I gen met een koppelschacht
met NEM-norm 362 zonder I met NEM-norm 362 met
kortkoppeFmechanisme@. I kortkoppeFmechanisme@

HET VERVANGEN VAN SCHUIFKOPPELINGEN
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De PROFI-schuifkoppeling
6516 insteken.

De klemoin weer erin druk-
ken en de PROFI-schuif-
koppeling 6516 zit gemon-
teerd.

Met een tangetje de klem-
pin eruit trekken en de kop-
peling lostrekken.

PROFI-STEEKK.

6514w
6514. PROFI-steekkoppe-
ling voor tandradlocs en
voor rijtuigen die van kort-
koppelmechan;eken @ zijn
voorzien en oDtandrad-
trajecten worden ingezet.

6578. Afstandsmal voor een juiste montage van de
kortkoppelombouwset 6574.

KORTKOPPELINGS-SET

6574 . Kortkoppelings-set. Om rijtuigen zonder schuif-
mechaniek @ naderhand te voorzien van een echt werkend
kortkoppelmechaniek. De set bevat 2 schuiÍmechanieken
en 2 PRoF|-koppelingskoppen 6570 (in hoogte verstel-
baar).

6579w
6579 Instel-hulpstuk voor de PROF|-koppelingskop
6570. Met behulp van dit apparaatje kan de koppelingskop
6570 precies worden ingesteld op de juiste hoogte in de
koppelhuizen 6572, 657 4, 6575 en 6576.

OVERIGE SCHUIFKOPPELINGEN

6520 q4, o52o.schuiÍkopperins.

^El\?t -UOOzaS t" 6523'SchuiÍruilkoppelins.
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6s26 schuirkoppering voor

6526 rcnderarbeetdins iïrï?!;i, i333'n4234 .4350'

652Z zonderaíb@tdins iï33a 
"if;!ïi,ï;i,ïperins 

voor

- 6528 Schuifkoppeling voor

6528 zonder afb@lding materieel zie artrilielen - 6526/

HET VERVANGEN VAN PENKOPPELINGEN

Bevestigingsplaatje losma-
ken en de penkoppeling
eruithalen.

De- PROFI-penkoppeling
651 7 oD de houder aanslui-
ten en bevestigen.

De PROFFpenkoppeling
6517 zit gemonteerd.
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