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Nieuwe loc
van Nederlands fabrikaat
Bemo Rail BRD 150 aan pers en publiek getoond Jos Burgemeester

Een nieuwe Nederlandse locomotief? Welze-
ker! Op 23 februari 2016 werd bij de Museum 
Stoomtram Hoorn-Medemblik (SHM) in Hoorn 
de geheel van eigen Noord-Hollandse bodem 
stammende Bemo Rail-dieselloc met de type-
aanduiding BRD 150 aan pers en publiek ge-
presenteerd. Een nieuwe en volwaardige nor-
maalspoorloc van Nederlandse makelij dus! 
In eerste instantie gebouwd voor export naar 
Dubai, maar met als uiteindelijke bestemming 
de metro van Isfahan in Iran. 

Daar waar het vermaarde Werkspoor in 1972 zijn 
Amsterdamse deuren voorgoed moest sluiten, 
wist de fabriek van Bemo Rail uit Warmenhui-
zen bij Alkmaar zich blijvend te vestigen, onder 
meer als locomotiefbouwer. In de volgende uit-
gave van Rail Magazine wordt een uitgebreider 
portret van het bedrijf geschetst. 

BRD 150
De aanduiding staat voor ”Bemo Rail Diesel”, 
waarbij het vermelde getal de tienvoudige waar-

de van de trekkracht in kilo Newton aangeeft. 
De jongste telg (fabrieksnummer 226) uit War-
menhuizen beschikt zodoende over vijftien ton 
trekkracht aan de haak. De machine is gebouwd 
voor export naar Iran en volledig op basis van 
klantspecificaties tot stand gekomen. De loc is 
gebouwd voor het onlangs geopende metro-
bedrijf van Isfahan en daar onder meer dienst 
gaan doen bij het afslepen van gestrand metro-
materieel. De gele locomotief is een maatwerk-
product, voorzien van een eindcabine met grote 

De bouw van de BRD 150 voor Iran bij Bemo Rail in Warmenhuizen op 30 november 2015. Rechts een compleet draaistel. Jos Burgemeester

Zijaanzicht van de machine 
tijdens een pendelrit bij de 

presentatie. Jos Burgemeester
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schuinstaande glasoppervlakken die reflectie 
tegengaan en van waaruit in beide rijrichtingen 
voor, achter en direct naast de locomotief een 
uitstekend zicht voor de bedienaar is verkregen. 

Techniek
De machine beschikt over een motorvermo-
gen van 480 kW (664 pk) bij 2100 tpm, heeft 
een dienstvaardige massa van 56 ton en meet 
circa elf meter lengte. Onder de voetplaat van 
de machine zijn ballastblokken aangebracht. 
Aan iedere zijde van de locomotief zitten zeven 
van dergelijke massa’s, alsmede aan de voor- 
en achterzijde een ballastblok achter de buffer-
plaat. In totaal komt het aantal blokken daarmee 
op zestien. De massa van elk blok bedraagt 700 
kg. De ballastblokken dragen bij aan het totale 
adhesiegewicht van de machine. Bij het aanhou-
den van een waarde van 0,25 voor de wrijvings-
coëfficiënt tussen wiel en spoorstaaf resulteert 
dit in een trekkracht aan de haak van veertien 
ton of 140 kN. Dat is ongeveer overeenkomstig 
de typeaanduiding, die met het getal 150 zoals 
aangegeven refereert aan een trekkracht van 
150 kN. Daarmee is dit exemplaar de grootste 
vierassige machine die Bemo Rail ooit leverde. 
De maximum snelheid is 50 km/u.
De locomotief is voorzien van een diesel-hydro-
statische aandrijving. Dit principe garandeert 
een traploze regeling met precieze positioneer-
mogelijkheden en hoge aanzetkrachten. 
De door de dieselmotor (een watergekoelde 
Deutz type TCD 16.0 V8 met zestien liter cilin-
derinhoud) aangedreven pompen sturen de 
hydromotoren voor de wielaandrijving aan, het-
geen uiterst nauwkeurige regelmogelijkheden 
biedt en resulteert in een groot bedieningsge-
mak en -comfort.

Draaistellen
Hoewel de machine is voorzien van twee draai-
stellen met elk vier wielen, is er bij de BRD 150 
geen sprake van een vierassige locomotief. In 
de draaistellen zijn de wielen niet paarsgewijs 
als wielstel met een doorgaande verbindende 
as ontworpen, maar alle wielen als onafhankelijk 
aangedreven unit.
Het dragende hoofdelement van het draaistel 
wordt gevormd door de uitwendige wangen, 
die als rechthoekige kokers zijn uitgevoerd. In 
elk draaistel zijn de linker- en de rechter wang 
met elkaar verbonden via een stang met schar-
nierende draaipunten aan de uiteinden. Hier is 
zodoende een flexibele verbinding voorhanden. 
De wielen zijn in de genoemde rechthoekige ko-
kers aangebracht. Voor de aandrijving van elk 
wiel afzonderlijk is aan de binnenzijde van de 
draaistelwang een hydromotor gemonteerd. In 
totaal zijn er dus acht hydromotoren aanwezig. 
Deze ontlenen hun aandrijvend vermogen aan 
de vloeistof, in dit geval olie, die onder hoge 
druk door pompen wordt toegevoerd. Onder 
de huif zijn vier oliepompen aanwezig. Deze 
worden op hun beurt door de dieselmotor aan-
gedreven. De hydromotoren dragen hun ver-
mogen op de wielen over. Uit het draaimoment 
ontstaat de kinetische energie van de beweging.
De draaistelconstructie met de niet-doorgaande 
assen van de Bemo Rail BRD 150 is afgeleid van 
de zogenoemde Cargolok type DH 440 (bouw-
jaar 1990) van de Duitse (niet meer onder die 
naam bestaande) firma Allrad. Van dit type zijn 
drie machines in de negentiger jaren gebouwd.
De combinatie van de hydrostatische aandrij-
ving en de specifieke constructie van de bogies 

De BRD 150 is op de dieplader geplaatst en verlaat de fabriekshal; 12 februari 2016. Marcel van Ee

Gereed voor de overbrenging van Warmenhuizen naar Hoorn; 12 februari 2016. Marcel van Ee

Na een beproeving tussen Hoorn en Wognum is de loc weer terug bij de SHM en rangeert op het emplace-
ment van de Museum Stoomtram. Hoorn, 16 februari 2016. Rein Korthof



zorgt voor een uitstekende berijdbaarheid van 
bogen met een kleine straal.

Bediening
De bediening vindt plaats vanaf een met de 
draaibare stoel van de bedienaar geïntegreerde 
console. Er zijn twee van dergelijke voorzienin-
gen. De commando’s voor rijden en remmen 
kan de bedienaar via een klein pookje op de 
gekozen console geven. Het inschakelen van 
de desbetreffende commandoplek en onder an-
dere het kiezen van de rijrichting gebeurt door 

middel van drukknoppen met ingebouwde ver-
lichting, die op de console geplaatst zijn. 
Het pookje kent vijf standen: een neutrale stand 
en twee rijstanden, die met een lagere of ho-
gere versnelling aanzetten mogelijk maken. 
Daarnaast zijn er twee remstanden, waarbij óf 
hydrostatisch (loco brake / losse loc) óf met 
luchtdruk (train brake) geremd kan worden en 
waarbij onder gebruik van luchtdruk een snel-
lere remming tot stand komt dan wanneer van 
het hydrostatisch remvermogen gebruik wordt 
gemaakt.

De drukknoppen maken de bediening of scha-
keling mogelijk van de hoorn, zandstrooiers, 
verlichting en rijrichting. Hoewel het paneel an-
ders zou doen vermoeden is de mogelijkheid tot 
automatisch ontkoppelen niet voorhanden, om-
dat de opdrachtgever niet voor deze toepassing 
heeft gekozen. 
Het benodigde leidingwerk voor deze optie is 
echter bij de bouw van de machine wel aange-
bracht. Evenmin was het niet de wens van de 
toekomstige eigenaar om de machine op af-
stand te kunnen bedienen.
De volledige elektronische controle van de di-
verse bedieningsfuncties kan via keuzemenu’s 
op een (touch screen) beeldscherm worden 
weergegeven. 
Historische gegevens van alle uitgevoerde be-
dieningscommando’s worden opgeslagen en 
bewaard (gelogd). Zij zijn naar behoefte op te 
roepen en in te zien. Daarmee schaart de lo-
comotief zich onder de modernste machines, 
voorzien van geavanceerde technieken en toe-
passingen. Ook voor wat betreft uitstoot en ge-
luid kan de machine zich meten met exemplaren 
van de “grote fabrieken”. Hetzelfde geldt voor 
de veiligheidsaspecten (onder meer treden, bor-
dessen en trappen) voor de bedienaar en ran-
geerder.

Beproeving
De machine werd op de lijn van de SHM uitvoe-
rig beproefd, waarmee bovendien gegevens kon-
den worden verzameld voor de af- en instellingen 
van de twee machines die Bemo Rail momenteel 
bouwt voor Taiwan. Dit was mogelijk omdat met 
de dienstuitvoering van de SHM pas vanaf 27 fe-
bruari, het begin van de krokusvakantie, wordt 

De loc gereed voor een proeftrein te Hoorn. Rein Korthof

Tijdens de presentatie voor pers en publiek op 23 februari 2016 pendelde de loc op het terrein van de SHM tussen het stationsgebouw en de locomotiefloods. 
Jos Burgemeester
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Linksonder: Bedieningsconsole met knoppentableau 
en pookje aan een van beide stoelen. Middenonder: 
Bedieningsunit aan de kopwand van de cabine (huif-
zijde). Rechtsboven: Opschrift van de fabrikant op de 
machine Jos Burgemeester Rechtsonder: ’s Middags 
werd de loc bij de SHM op een werkput gereden zo-
dat opnamen van onderaf konden worden genomen, 
die een uitstekend beeld geven van de bijzondere con-
structie van de draaistellen. Henk Kolkman

aangevangen. Bemo Rail heeft geen eigen test-
traject en zodoende werd de BRD 150 op 12 fe-
bruari door de gespecialiseerde transporteur Van 
der Vlist over de weg naar de SHM in Hoorn ge-
bracht. Daar kon begonnen worden met het test-
programma. 
Nadat de elektronica was afgesteld en ingeregeld 
werd de loc voor toelating goedgekeurd en kon 
twee weken proef worden gereden tussen Hoorn 
en Wognum-Nibbixwoud. Om de machine met 
een aangehaakte trein te testen werd gebruik 
gemaakt van materieel van de Museum Stoom-
tram. De BRD 150 trok een trein van 350 ton, die 
bestond uit een aantal tweeassige personenrijtui-
gen (Oostenrijkers), enkele andere wagens en de 
ex-NS 271. Deze klassieke kleine diesellocomotief 
was bijgeplaatst om de proeftrein te beremmen. 
De Bemo Rail-loc kon de proeftrein niet zelf be-
remmen vanwege het afwijkende systeem dat 
bij de metro van Isfahan wordt toegepast en niet 
compatibel is met de Nederlandse omstandighe-
den.
Ook moest de Bemo Rail-loc de proeftrein op de 
terugrit duwen, omdat de loc aan de voorzijde nog 
niet van stoot- en trekwerk is voorzien. De later in 
Iran aan te brengen koppelingen worden namelijk 
op een geringere hoogte boven de bovenkant van 
de spoorstaaf aangebracht dan de hoogte die in 
Europa de standaard is. 
Na de beproevingen volgde de presentatie. Uit-
eindelijk was de machine gereed voor overzees 
transport, waarna de afname op locatie plaats 
kan vinden. Bij Bemo Rail wordt momenteel een 
vergelijkbare locomotief type BRD 130 gebouwd 
voor soortgelijke inzet bij het metrobedrijf van 
Taipei in Taiwan. Daarover zal in de toekomst 
nader worden bericht.  

Nieuw naast eveneens nieuw: de BRD 150 naast 
SHM-loc 6513 te Hoorn op 23 februari 2016. 
Jos Burgemeester

Detail van een draaistel. Goed zichtbaar zijn de ballastblokken onder de omloop. Het locframe wordt door 
schroefveren en een schokdemper op de draaistellen afgesteund. Jos Burgemeester


