
POLSKA LOKOMOTYTWA 
MENWROWA SERII SM31

Fablok 411D (typ fabryczny Ls1200, seria SM31) – lokomotywa 
manewrowa produkowana w latach 1976–1985 w zak³adach Fablok 
w Chrzanowie w liczbie 188 sztuk.
Projekt lokomotywy zosta³ opracowany przez Fablok. Zastosowanie 
silnika z do³adowaniem i wysokiego pomieszczenia silnikowego 
okaza³o siê niekorzystne. Zastosowano zmodernizowany 
wysokodo³adowany silnik tego samego typu co w lokomotywach 
serii Sm42 a8C22W, jednak¿e dziêki zwiêkszonemu ciœnieniu 
do³adowania oraz zastosowaniu wydajnej ch³odnicy powietrza 
do³adowuj¹cego i zmienionej regulacji parametrów pracy silnik 
osi¹ga moc 1200 KM w porównaniu z moc¹ 800 KM.
Lokomotywy zosta³y zamówione przez PKP do prowadzenia 
manewrów z ciê¿kimi poci¹gami towarowymi. Dla polskich kolei 
wyprodukowano 169 spalinowozów. Dwa egzemplarze 
prototypowe (SM31-001 i 002) zosta³y sprzedane do przemys³u. 
Zak³ady przemys³owe zakupi³y tylko kilkadziesi¹t egzemplarzy tego 
typu lokomotyw, z których jeden zosta³ odkupiony przez PKP 
(SM31-170). Z uwagi na charakterystyczny, pude³kowaty kszta³t, 
lokomotywa bywa nazywana "szaf¹" lub "trumn¹".

(Tekst i dane z wikipedia.org)
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1. Model wydrukowaæ na kartce z 
    bloku technicznego.
2. Kleiæ zgodnie z numeracj¹ czêœci.
3. Krawêdzie przed zagiêciem lekko 
    naci¹æ.
4. * podkleiæ kartonem.
5. ** podkleiæ tekturk¹ 1mm.
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