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Na začátku šedesátých let vyvinula strojírna Kaluga v Rusku 
dvounápravovou lokomotivu TGK2 s hydraulickým přenosem 
výkonu jako silnější verzi současně dodávané posunovací 

lokomotivy TGK. Robustní stroje schopné vyvinout rychlost až 60 km/h byly určeny především pro 
vlečky průmyslových podniků. Vyráběny byly v různých sériích a provedeních v letech 1960 až 2008 
a přesáhly počet 9 000 kusů. 

Po rozhodnutí RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci – hospodářské sdružení států 
východního bloku) se v NDR v 70. letech 20. století vývoj konstrukce lokomotiv s dieselovým pohonem 
ve značné míře zastavil. V důsledku tohoto rozhodnutí byly od roku 1977 také pro NDR zakoupeny 
dieselové lokomotivy exportního typu TGK 2-E 1. Používané ale byly v celé východní Evropě. Dle 
nejvyššího známého výrobního čísla lze předpokládat, že do NDR bylo dovezeno 184 strojů. Kvůli 
nedostatečné údržbě, dodávkám náhradních dílů a také kvůli politickému vývoji bylo mnoho těchto 
lokomotiv v NDR používáno jen velmi zřídka, případně nejezdily vůbec. 

(Volně přeloženo z rangierdiesel.de) 
 
Po velikosti H0 přišla firma Piko s „Kalugou“, jak se lokomotivě kvůli městu, kde byla vyrobena, 
přezdívá, i ve velikosti TT. Jedná se aktuálně o provedení německé, stroj patřil pod číslem 2 na 
vlečku VEB Elektrokeramische Werke Sonneberg. V nabídce je analogová i ozvučená verze. Zda dojde 
na další mutace patřící jiným státům, to je velký otazník. Vzhledem k níže uvedeným skutečnostem 
není jisté, jaká bude prodejnost modelu, neboť jeho využití je kvůli konstrukci pohonu silně omezené. 
Za zapůjčení děkuji Markovi Trejbalovi. 
 
 
 

 

Vzhled a vybavení 

Plastová krabička s vloženým blistrem, typická pro Piko, chrání model dostatečně. Přibaleny jsou další 
dílky jako plnohodnotné šroubovky, hadice, ofuky oken, záslepky místo kinematik, ozvučnice pro 
reproduktor a náhradní interiér s vyvýšenou podlahou. Samozřejmostí je manuál s rozpisem dílů. 

Lokomotiva je perfektně zpracována, pozornost byla věnována každému detailu. Rám je vyroben z kovu, 
kabina a kapota z plastu. V kabině je další závaží, které má odnímatelnou část pro případ ozvučení. Na obou 
čelech jsou kinematiky, z výroby tradičně osazeny klasickým očkovým spřáhlem, jak už je u Pika (špatným) 
zvykem. Po výměně spřáhel za krátká však stále mezi lokomotivou a vozem zůstává zbytečně velká mezera, 
mezi talíři nárazníků je v tahu pár desetin přes 4 mm. Obě kinematiky lze demontovat a nahradit záslepkou. 
Na rámu drží každá na dvou šroubcích, nejprve je ale nutno odmontovat jejich kryty. I ty drží dva šroubky. 
Kryt pojezdu drží tři šroubky a lépe se demontuje také po odstranění alespoň jednoho krytu kinematiky. 

Povrchová úprava je prakticky dokonalá, popisky ostré a čitelné. Zábradlí je kovové, krásně pevné, 
jeho průřez je 0,3 x 0,35 mm. Na předku je jeho součástí i imitace řetízku. Hezky vypadá též zasklení 
světel. Na obou čelech je vždy na pravém okně po směru jízdy jeden stěrač. Je součástí výlisku skla 
a nabarvený, stejně jako je tomu u napodobení gumového těsnění oken. Ofuky k oknům se lepí 
dodatečně, čepy do připravených otvorů krásně zapadnou. Kliky dveří jsou stříbrné. V horní části kapoty 
nad ochozem ční již z výroby vlepená madla, ochoz je krablovaný. Na čelnících je černožluté šrafování, 
nárazníky mají dobře vyvedené bílé lemování. 

PIKO – kat. č. 47520 Rmin

267
DR

Next18 NEM 662 NEM

IV V
max

https://www.rangierdiesel.de/index.php?nav=1400889&lang=1
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Délka přes nárazníky je 70,25 mm, to odpovídá 8 430 mm, přepočtem ze skutečných 8 360 mm vychází 
69,66 mm, je tam tedy zanedbatelných cca 0,6 mm odchylka. Průměr kol je 7,45 mm, po přepočtu vychází 
894 mm, u předlohy je to 900 mm. Osvětlení je 3bodové teple bílé a 2bodové červené na každém čele, 
přepíná se dle směru jízdy. Každá svítilna má vlastní ledku, k zadnímu hornímu reflektoru vede světlovod 
z hlavní DPS, na níž je i ledka pro osvětlení stanoviště strojvedoucího. To funguje pouze v digitálním režimu. 

Demontáž kabiny a kapoty je jednoduchá. Postačí zespodu vyšroubovat dva miniaturní šroubky nad 
zadními koly a budku vytáhnout vzhůru. Kapota už jde poté sundat snadno, pod ní se skrývá rozhraní 
Next18. Příprava pro ozvučení je dobře navržená. Jak již bylo zmíněno, součástí balení je i ozvučnice. Ta 
se po vložení reproduktoru nainstaluje místo vrchní odnímatelné části závaží v kabině a přichytí se 
stejnými šroubky do stejných otvorů. Díky tomu dosednou kontakty ozvučnice na kontakty DPS. Netřeba 
nic pájet. Analogová propojka se nahradí dekodérem a vše je připraveno. 

Pohon a jízdní vlastnosti 

Motor s mosazným setrvačníkem leží v kapotě lokomotivy. Pohon je veden pouze na zadní dvojkolí. 
Přední je běžné, slouží jen ke sběru proudu. Ke koleji je tlačeno dvěma pružinami nad osou. Jízda stroje 
je tichá a plynulá. Sběr proudu obstarávají všechna kola, sběrače, připevněné ke spodnímu krytu 
pojezdu, na ně přiléhají zezadu. Jako nejmenší průjezdný poloměr výrobce udává 287 mm, ale 
samozřejmě není vzhledem k rozvoru problém ani na poloměru 267 mm, případně menším. Sběr proudu 
je spolehlivý, lokomotiva velice dobře projíždí i nenapájené srdcovky výhybek. 

Hmotnost modelu je 56 g. K rozjezdu po zajetí dochází při napětí 2 V rychlostí přibližně 8 km/h 
s odběrem proudu 10 mA. Nejvyšší rychlost při 12 V odpovídá 76 km/h, odběr proudu činí 22 mA. Posunové 
rychlosti 30 km/h dosahuje při 5,4 V a odebírá 15 mA, traťové rychlosti 60 km/h pak při 9,8 V s odběrem 
20 mA. Při přerušení napájení z maximální rychlosti při 12 V dojíždí do vzdálenosti 38 mm. 

 
Velkým kamenem úrazu tohoto modelu je malá tažná síla. Kvůli pohonu pouze jedné nápravy má 
lokomotiva problém se zvládnutím vícevozového vlaku zpravidla i na rovině, o stoupání nemluvě. Na 
diskuzním fóru TT-Board vedou němečtí modeláři vášnivou debatu. Výrobce se, jak se zdá, staví 
k problému zády. Dokonce ani jeho video ze zkušební trati, kterým chtěl dokázat, jak Kaluga táhne, není 
nikterak přesvědčující. Vlak se šesti nádržkovými vozy v určitých chvílích také zpomalí. Piko de facto 
samo sebe usvědčilo, že model problémy má, i když tvrdí, že jízda je v pořádku, což se však dá po 
zhlédnutí videa přirovnat k tvrzení, že koule je hranatá. Na druhou stranu je jasné, že rychlé řešení 
neexistuje a jednoduché také ne. Koncepce pojezdu je obdobná jako u starších 2nápravových lokomotiv 
typu V23/BR 101, ovšem u těch byl pohon přední nápravy zajištěn pomocí spojnice, což zde odpadá. 
Jistým nouzovým řešením zdá se býti zvýšení zátěže, ale i to má své hranice. Závaží, resp. jeho vrchní 
odnímatelná část (5 x 17,5 x 9,15 mm) v budce váží 5 g. Při použití olova jako náhrady lze ve stejném 
objemu získat 10 g. Použili-li bychom vyvýšenou podlahu, která je přibalena pro případ ozvučení, 
dostaneme se na 14 g. A budeme-li ochotni obětovat volný průhled kabinou, můžeme celkem získat 
(stále za předpokladu použití olova) závaží o celkové hmotnosti cca 22 g, to je tedy o 17 g více než 
v „továrním“ stavu. Je však nutno upravit interiér a nějakým způsobem z něho použít boky se závity, aby 
držela kabina, a čelo se stínítkem světlovodu. Mám vyzkoušeno, že takto provizorně zatížená lokomotiva 
táhne znatelně lépe. V původním stavu utáhne na rovině vlak s 7 vozy PMT prakticky bez problémů, a to 
jak v přímém úseku, tak v oblouku 321 mm. Dochází-li k prokluzu, tak k neznatelnému, okem těžko 
postřehnutelnému. Po položení provizorního 20g závaží na střechu zvládá za identických podmínek 
o 3 vozy více, tedy další vůz PMT, dále Talbot bez původního závaží (to bylo právě na střeše lokomotivy) 
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a papírový vůz Ul od Malé železnice. Hmotnost každého vozu je 11 g, Talbot váží 15 g. K relativně 
dobrému výsledku samozřejmě přispívá malý rozvor vozů a jejich dobré jízdní vlastnosti. Dále jsem 
zkoušel delší 2nápravové vozy Gbs s otočnými nápravami. Se dvěma lokomotiva jede také bez zjevného 
prokluzu, po připojení třetího již k občasnému prokluzu dochází. Po položení závaží na střechu i tento 
třetí vůz přestává činit problémy a s přivřenýma očima je možno připojit i čtvrtý, a to dokonce na 
stoupání 25 ‰. Ovšem jakmile jsem na tomto stoupání sundal za jízdy závaží, lokomotiva zůstala na 
místě a prostě „hrabala“. Je sice smutné, že je nutno u nového modelu dělat zásahy, aby jezdil nějak 
rozumně, ale jiné cesty v tuto chvíli není. 

Horší to bude u ozvučeného modelu. Tam je nutno přídavné závaží vyjmout úplně, místo něho přijde 
ozvučnice reproduktoru a na ni pak (zřejmě volitelně) modul s kondenzátory, který vyplní zbývající místo 
v kabině. „Zvukaři“ tak nejen přijdou o část původní zátěže, ale i o volný průhled kabinou bez toho, že by 
docílili vyšší hmotnosti. 
 
Závěr 

Je opravdu velká škoda, že u tak perfektně zpracovaného modelu výrobce přecenil účinek pohonu pouze 
jedné nápravy a model takto uvedl do sériové výroby. Spousta modelářů lokomotivu za těchto okolností 
raději oželí, protože tažná síla opravdu nepřesvědčí každého a nechat si výrobcem diktovat, na jakých 
traťových poměrech a s jak dlouhým/těžkým vlakem ji mohu provozovat, to je téměř výsměch. Nevěřím, 
že by v budoucnu došlo k nápravě, tedy k přepracování pojezdu, a pokud ano, zajisté se tento fakt 
promítne v ceně. Každopádně je model z tohoto hlediska pro mnohé určitým zklamáním, ne každému 
modeláři bude rozsah využití postačovat. Vzhled je sice důležitý faktor, ale jízdní vlastnosti nebo tažná 
síla jsou u trakčního vozidla ještě důležitější. Lze sice zásahem do zátěže mírně zvýšit adhezi, ale je to už 
kompromis, navíc se tažná síla zvýší pouze částečně, maximálně o tři lehké a krátké vozy. 
  
Informace o předloze lokomotivy jsou v němčině na Wikipedii, dokumentaci k modelu naleznete na 
webu výrobce. 
 

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA 
 

 
Obr. 1: Pohled na levý bok. 

https://de.wikipedia.org/wiki/S%C5%BDD-Baureihe_%D0%A2%D0%93%D0%9A2
https://www.piko-shop.de/is.php?id=22932
https://www.piko-shop.de/is.php?id=22932
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Obr. 2: Pohled na pravý bok. 
 

 
Obr. 3 a 4: Čelní pohledy. 
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Obr. 5 a 6: Pohled na vršek a spodek modelu. 
 

 
Obr. 7: Detail popisků. Jsou perfektně ostré. 
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Obr. 8: Rozebraný model. 
 

 
Obr. 9: Odkrytý pojezd. 
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Obr. 10: Přídavné závaží v kabině. 
 

 
Obr. 11: Zde je přídavné závaží odebráno. 
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Obr. 12: Zde je místo závaží nainstalována ozvučnice. Uchycena je stejným způsobem. 
 

 
Obr. 13: Otevřená ozvučnice. 
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Obr. 14 a 15: Model s kinematikou a bez ní. 
 

 
Obr. 16: Otevřený pojezd. Přední náprava je pouze běžná, na kolej ji přitlačují dvě pružinky. 
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Obr. 17: Detail uložení přední nápravy. 
 

 
Obr. 18: Celkový pohled na model. 


