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We starten met een originele Faller trekker oplegger. 

 

 
Foto 1: originele Faller trekker oplegger 

 

We beginnen met de oplegger uit elkaar te halen en verwijderen de bovenkant. 

 

 
Foto 2: overzicht batterij en motor aansluitingen 
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Als eerste halen we de batterij los, zodat we geen kortsluiting kunnen maken en halen de 

trekker en oplegger verder uit mekaar. 

 

 
Foto 3: onderdelen trekker 

 

De aan- en uitschakelaar en de stekker voor het laden laten we zitten, deze blijven nodig. 

 

 
Foto 4: onderdelen van de oplegger 
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Omdat we de carrosserie van de trekker en oplegger gaan schilderen in ESSERS Transport 

kleuren, moeten de huidige decals en belettering verwijderd worden. 

Als je de originele carrosserie blijft gebruiken kan je nu beginnen met het inbouwen van de 

led’s voor de verlichting. 

 

 
Foto 5: de decals zijn verwijderd van de onderdelen. 

 

 
Foto 6: onderdelen klaar om in de witte grondverf te spuiten 
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Foto 7: ook de gril en dakspoiler worden in de grondverf gezet. 

 

Nadat alle onderdelen in de witte grondverf zijn gezet, beginnen we met rood. 

 

 
Foto 8: na de witte grondverf wordt het rood er op gezet. 
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Vervolgens wordt de huif in het grijs gespoten en de cabine in het rood met wit dak. 

 

  
Foto 9: de bodem staat in het rood, de huif moet nog in het grijs gezet worden. 

 

Na de nodige droogtijd gaan we starten met het aanbrengen van de decals (belettering). 

 

 
Foto 10: de grijze huif wordt klaar gelegd voor het aanbrengen van de decals. 
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We nemen een ESSERS oplegger van Herpa als voorbeeld voor de belettering. 

 

 
Foto 11: belettering aangebracht op de huif. 

 

 

De decals voor op de cabine worden eerst even op zijn plaats gelegd om zeker te zijn van de 

grootte. 

 

 
Foto 12: ook de belettering van de cabine wordt geplaatst. 
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Als de decals op de cabine zijn aangebracht, gaan we deze terug voorzien van de binnen 

inrichting. 

 

 
Foto 13: belettering aangebracht. 

 

De cabine is klaar om terug op het chassis van de trekker geplaatst te worden. 

 
Foto 14: interieur in de cabine terug gezet met chauffeur. 
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We gaan nu de onderdelen terug in mekaar zetten, zodat we kunnen starten met het 

aansluiten en monteren van de led’s voor de verlichting. 

 

 
Foto 15: belettering oplegger volledig aangebracht. 

 

Het chassis staat terug in mekaar en we passen de bedrading aan voor het MCC systeem. 

 

 
Foto 16: terug in mekaar steken oplegger en aansluiting aan/uit schakelaar aanpassen aan 

MCC systeem.. 
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Daarna gaan we de plaatsen waar de led-verlichting moet komen klaar maken, 

Op de oplegger gaan we de verhoging die een achterlicht moet voorstellen verwijderen. Daar 

maken we 2 gaatjes waar de bedrading van de led’s doorkomt. 

We voorzien achter- en knipperlichten en aan de zijkant aan beide zijden 3 contourlichtjes. 

 

 
Foto 17: verlichting achter  en zijkant aangebracht. 

 

De trekker voorzien we van koplampen, knipperlichten voor en achter en de achterlichten. 

 

 
Foto 18: led’s in trekker aangebracht. 
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Op de trekker komt ook de spoel voor de aansturing van de decoder. 

We plaatsen deze zo kort mogelijk tegen de voortrein (wielen) maar zorg er voor dat de 

sleper met de magneet niet gehinderd wordt. 

 

 
Foto 19: Spoel voor decoder aangebracht en aangesloten. 

 

Nadat al de led’s zijn aangebracht wordt de trekker volledig terug in mekaar gezet. 

Bedrading naar de oplegger zal door de voorkant (gaatje maken) lopen, deze hangen nu los 

achter op de trekker (achterkant cabine) 

 
Foto 20: nadat alle verlichting is aangebracht, de decoder voorzien van de nodige bedrading. 
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. 

Voor onze trekker-oplegger gebruikten we volgende led’s 

 

2 x 1206 warm wit voor de koplampen 

6 x 603 oranje voor de richtingaanwijzers 

4 x 603 rood voor de achterlichten/remlichten 

6 x 603 oranje voor de contour verlichting 

 

Deze gaan we op de decoder op volgende punten aansluiten: 

 

X0 koplampen 

X1 achterlichten 

X2 contour verlichting 

Y0 knipperlicht links 

Y1 knipperlicht rechts 

 

Natuurlijk moeten we ook de draden van de spoel en deze van de plus en min aansluiten. 

Deze komen op de standaard voorziene plaats. 

 

 
Foto 21: bedrading op de decoder 

  



Ombouw Faller trekker oplegger naar Mcc-cars 

 

 ModelTrein-Support 
 Pagina 12 

In de oplegger worden alle draden van de verlichting aangesloten op de decoder, opgelet 

niet vergeten de weerstanden per type led te voorzien. 

De draden van de spoel aansluiten. 

De accu monteren en aansluiten op de decoder en nadien op de aan/uit schakelaar. 

De aansluiting van de oplaadstekker was al in orde. 

 

 
Foto 22: de aansluitkabels van de trekker worden door de voorwand van de oplegger 

gestoken. 

 

 
Foto 23: trekker oplegger klaar. 
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De achterlichten zoals zichtbaar op de achterkant van de oplegger. 

Op de bumper is ook de nummerplaat aangebracht. 

 

 
Foto 24: achterlichten op de oplegger. 

 

De verlichting op de achterkant van de trekker en de contour verlichting op de oplegger.. 

 

 
Foto 25: achter- en knipperlichten op trekker, contourverlichting op oplegger. 
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Aan de voorkant van de trekker hebben we de koplampen en de richtingaanwijzers. 

De lrd’s zijn aangebracht achter de originele glaasjes. 

 

 
Foto 26: koplampen en knippers aan de voorkant. 

 

 

 

 
Foto 27: richtingaanwijzers en achterlichten op de oplegger. 
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Het instellen van de decoder doen we in het programma jDinamo 

 

 
 

We controleren of er verbinding is (UCCI moet aan staan en USB kabel aangesloten aan 

PC) 

 

Dan gaan we naar het tabblad “Car-control” en starten daar het configuratie scherm op. 

Zorg er voor dat er maar 1 decoder actief is en vink aan “broadcast to all available cars on 

the track”. 
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Dan klik je op “Create” in het vak “CV configurator window” om het configuratie scherm te 

openen. 
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Het standaard scherm gaat open en je kan beginnen met het instellen. 

Voor onze “Trekker - oplegger” moeten we de volgende instellingen doen op het eerste 

tabblad “Basic” 

 Stel het gewenste decoder adres in en voeg dit toe aan de lijst op de rechterkant door 

op “add” te klikken. 

 Stel in welk type batterij er gebruikt is en het aantal. 

 Dan stel je het “alarm minimum voltage in” (dit wordt door het systeem al 

aangegeven. Enkel bij “Lipo” batterijen moet je dit zelf hoger in stellen anders wordt 

deze teveel ontladen. 

 De instellingen van maximum speed en braking speed kan je standaard laten staan. 

 Op “add” drukken om de gegevens weg te schrijven in de configuratietabel 

 

Tabblad “Basic” 

 

 Decoder adres 841 

 Lipo batterij 3,7V 

 1 stuk 

 Minimum voltage (voorstel systeem in 2,7V) maar we nemen 3,07V 

 Andere zaken laten we ongewijzigd. 

Niet vergeten alle instellingen via “add” naar de configuratie te sturen. 
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Tabblad “functions” 

 

 Bij het opstarten van de decoder moeten de lichten en de linker en rechter 

richtingaanwijzers gaan branden (er is nog geen verbinding met de UCCI) 

 X0 koplampen branden op 12% met F1 branden deze 100% 

 X1 achterlichten branden op 12% (100% wordt gebruikt als stoplicht) vinkje in kolom 

brake. 

 X2 contour verlichting deze staan op 12% 

 X3 (niets) 

 X4 (niets) 

 X5 (niets) 

 Y0 knipperlicht links 

 Y1 knipperlicht rechts 

 

Niet vergeten alle instellingen via “add” naar de configuratie te sturen. 
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Tabblad “speed” 

 

 

 In de laatste kolom stel je het maximum Voltage in, dit is de maximum snelheid van je 

wagen. (hier 2,51V) 

 Via de knop “set 0..15 lineair” wordt de snelheid per decoderstap berekend. (indien je 

het rijgedrag niet mooi vindt kan je hier handmatig wijzigingen aanbrengen) 

 De timeout is ingesteld op 80 

 

Niet vergeten alle instellingen via “add” naar de configuratie te sturen. 
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Tabblad “acceleration” 

 

 

Hier hebben we de standaard gegevens laten staan, enkel bij alle profielen het “auto brake 

lights” aangevinkt. 

Niet vergeten alle instellingen via “add” naar de configuratie te sturen. 
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Tabblad “PID” 

 

 Hier laten we normaal de standaard waarden staan. 

 Omdat onze trekker oplegger zeer schokkend rijgedrag vertoonde, is de EMF timeout 

verhoogd van 0 naar 15. 

 Met deze instelling moet je spelen tot je tevreden bent met het resultaat. 

Ook hier niet vergeten alle waarden via “add” naar het configuratie bestand te schrijven. 

Je kunt al deze instellingen bewaren door dit bestand op te slaan met een door u te kiezen 

naam. Je kunt dan later dit bestand terug openen in jDinamo om indien nodig de decoder 

opnieuw te programmeren. 

Nu moeten we nog alle configuratie gegevens naar de decoder sturen door boven op de 

knop “Send” te drukken. 

De lichten van het voertuig gaan even knipperen als het bestand wordt ingelezen. 

Onze trekker-oplegger is nu volledig klaar voor gebruik. 

 

 

 

 

 


