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Całkowicie nowa forma!

Lokomotywa spalinowa SU46  -
model kultowej lokomotywy PKP 

Dostępny już od połowy roku 2019!
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Spełnienie wielu życzeń  
w 2019 jako szczegółowy model PIKO

Po pozytywnych doświadczeniach z eksploatacją
lokomotyw krajowej produkcji serii SP45, Polskie
Koleje Państwowe podjęły decyzję o zamówieniu
mocniejszej maszyny, którą można było skierować
do obsługi kwalifi  kowanego ruchu pasażerskiego.
Konstruktorzy lokomotywy zdecydowali się na
wykorzystanie sprawdzonego już w SP45 silnika
na licencji fi  rmy FIAT, jednakże zwiększyli jego
moc do 2250 KM. Kolejnymi innowacjami w
konstrukcji było zastosowanie prądnicy do
elektrycznego ogrzewania pociągu oraz nowa, zoptymalizowana pod kątem montażu, forma kabiny maszynisty i
charakteryzujące się ryfl  owanymi ścianami samonośne pudło lokomotywy. Po zdiagnozowaniu i usunięciu drobnych
mankamentów „wieku dziecięcego“ w prototypach SU46-001 i SU46-002 zakłady Cegielskiego w Poznaniu dostarczyły
w latach 1976-1977 dalsze 50 sztuk, które spełniały oczekiwania PKP tak dalece, że rozważano zamówienie kolejnych
267 maszyn o mocy 1654 kW i prędkości maksymalnej 120 km/h. Z różnych względów nie doszło to jednak do skutku,
a w 1985 roku wyprodukowano jedynie 2 lokomotywy: SU46-053 i 054. W roku 2012 ponad 30 maszyn pełniło jeszcze
swoją ciężką codzienną służbę.

Modelem lokomotywy spalinowej serii SU46,
fi  rma PIKO spełnia często powtarzające się
życzenie stworzenia precyzyjnego modelu
tej wyjątkowej polskiej lokomotywy. Model
wyróżnia się wiernym oddaniem wszystkich
istotnych szczegółów pierwowzoru. Miniatura
lokomotywy SU46 fi  rmy PIKO charakteryzuje
się doskonałą powłoką lakierniczą, wysoką
jakością nadruków, szczegółowo wykonanymi
lampami, sterowanym przy zastosowaniu
dekodera cyfrowego oświetleniem kabin

maszynisty i przedziału maszynowego, a także zmiennym kierunkowo oświetleniem czołowym białym/czerwonym,
zrealizowanym z użyciem diod LED. Szczegółowo odwzorowane wyposażenie przedziału maszynowego zostało
odsunięte od okien, co daje efekt jeszcze większego realizmu. Standardowo model SU46 fi  rmy PIKO posiada
możliwość wyświetlenia najważniejszych polskich sygnałów (przy sterowaniu cyfrowym). Dzięki masywnej, wykonanej
z ciśnieniowo odlewanego metalu ramie, 2 gumkom przyczepnościowym i pięciobiegunowemu silnikowi z kołami
zamachowymi, model posiada doskonałe właściwości jezdne oraz dużą siłę pociągową, która zachwyci zarówno
początkujących jak i doświadczonych miłośników modeli kolejowych. Nowoczesna elektroniczna płyta główna ze
złączem PluX22 umożliwia nieskomplikowaną instalację
dekodera dźwiękowego z dużym głośnikiem. Nowa
konstrukcja tej serii lokomotyw fi  rmy PIKO, zapewnia
długotrwałą satysfakcję z użytkowania dzięki dużej
wytrzymałości modelu. Długo oczekiwaną miniaturą
lokomotywy serii SU46 fi  rma PIKO stawia kolejny kamień
milowy w realizacji popularnych polskich lokomotyw jako
modeli w pełnym tego słowa znaczeniu.
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52860 Lok. spalinowa SU46 PKP ep. IV z gniazdem PluX22 
52861     ~ Lok. spalinowa SU46 PKP ep. IV z dekoderem PluX22

52862 Lok. spalinowa SU46 PKP ep. IV z dekoderem dźwiękowym PluX22 
52863     ~ Lok. spalinowa SU46 PKP ep. IV z dekoderem dźwiękowym PluX22

729 PLN*
909 PLN*

1129 PLN*
1179 PLN*

*sugerowana cena detaliczna


