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Op 3 september 2018 was de Bemo 80665 (BRDE-80) bezig met een
testrit bij de Museumstoomtram tussen Hoorn en Medemblik. Met
locomotor 271 en een bonte trein wordt Twisk gepasseerd. Marcel van Ee
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Twee BRDE-80 locs voor het Midden-Oosten
Hollands glorie tijdens InnoTrans: een van de twee locomotieffabrieken
die het land nog kent was vertegenwoordigd met een rangeerloc op
de grootste spoorwegvakbeurs ter wereld. Het bedrijf uit het NoordHollandse Warmenhuizen bracht een BRDE-80 mee die bestemd is voor
een klant in Dubai.
Het bedrijf uit Warmenhuizen is sinds 1970 actief op de markt voor rail- en
rangeertechniek, oorspronkelijk als handelsbedrijf dat oude industrielocomotieven verhuurde, wat tot op de dag van vandaag voortduurt. In 1984 werd
naar aanleiding van de specifieke vraag van opdrachtgevers besloten zelf
rangeerinstallaties en rangeerlocomotieven te ontwikkelen en daarmee zijn
ze uitgegroeid tot marktleider in Nederland. In 1986 moest al verhuisd worden naar een groter pand. In 1990 zijn de productieactiviteiten uitgebreid met
de montage van kraanbanen. Bemo Rail levert een breed scala aan rangeeroplossingen en railinstallaties. Zo is onlangs een nieuwe traverse bij CLdN
in de Botlek geplaatst en gaat het bedrijf een railinstallatie leveren voor het
nieuwe dak van het Stade Roland-Garros in Parijs.
BRDE-80
In Rail Magazine 358 heeft u kunnen lezen over de bouw van de GE-

locomotieven voor Tata Steel. In dezelfde periode werden ook twee BRDE-80
rangeerlocs voor Dubai gebouwd, waarvoor in 2017 Bemo de order ontving.
De aanduiding staat voor ”Bemo Rail Diesel Elektrisch”, waarbij het vermelde
getal de tienvoudige waarde van de trekkracht in kilonewton aangeeft.
De locs gaan straks aan de slag in een metrodepot, zullen daar rangeerwerkzaamheden uitvoeren en zo nodig ook de lijn op rijden. Ze kunnen
zowel solo als in dubbeltractie rijden met voldoende trekkracht om ook
een sleep rijtuigen tegen een helling op te trekken.
De tweeassige locs worden voorzien van een dieselelektrische AC/ACaandrijving. De maximumsnelheid op de metrolijn bedraagt 50 km/h. De
loc weegt in totaal 28 ton, heeft een aanzetkracht van 90 kN, en is voorzien
van verschillende technische snufjes, waaronder een camerasysteem
voor de automatische koppeling. Zo kan vanuit de loc bekeken worden of
de metro aangekoppeld is. De cabines hebben klimaatregeling gekregen,
aangezien het in Dubai bijzonder warm kan zijn.
Voor testritten is een van de twee locs in week 36 bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik geweest. Hierna is hij naar InnoTrans
getransporteerd.
Foto’s Henk Zwoferink, tenzij anders vermeld
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De bouw van de BRDE-80
De bouw van de loc begint op de zijkant, als
eerste wordt het leidingwerk aangelegd.

Wanneer het leidingwerk gereed is kan
de loc gedraaid worden en kan begonnen worden met de bovenbouw.

Twee locomotieven voor Tata Steel in aanbouw.
Meer over deze locomotieven vind je in RM358.
De BRDE-80 in een vergevorderd stadium in de werkplaats te Warmenhuizen.
De cabines worden als losse units op de loc geplaatst. Vrijwel alles is dan al in de cabine ingebouwd,
het hoeft alleen nog aangesloten te worden.
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Op 12 juli 2018 was de eerste loc gereed voor proefritten.
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De neuzen van de loc zijn van
alle gemakken voorzien, zoals
camera’s voor het vereenvoudigen van het rangeerwerk.

Van 30 augustus tot en met
11 september 2018 werd
bij de Museumstoomtram
weer een door Bemo Rail in
Warmenhuizen gebouwde
diesellocomotief beproefd.
Het gaat om een dieselelektrische tweeasser, type
BRDE-80 die bestemd is
voor een metrobedrijf in
het Midden-Oosten. Met de
locomotief werd een aantal
testritten naar Medemblik
gemaakt waarna de loc door
de klant werd afgenomen.
Aansluitend vertrok de locomotief op 12 september per
dieplader naar de InnoTrans
beurs in Berlijn. Marcel van Ee

Van 18 tot 21 september 2018
stond de BRDE-80 buiten op
InnoTrans tussen alle andere
locomotiven en treinstellen.
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