
Siemens BR 189 ES 64 F4 
 

 
 
De BR 189, een bekende verschijning met veelal goederentreinen op het spoorwegnet in Nederland 
en Duitsland. Een veelzijdige loc die graag door spoorbedrijven gebruikt wordt en door de meeste 
machinisten als ‘prettige machine’  genoemd wordt. 
 
De BR 189 is een meerspanningen locomotief, gebouwd tussen 2002 - 2009 door Siemens in 
München onder type ES 64 F4. De loc heeft as indeling ‘B0-B0’ ;  2 draaistellen met elk 2 assen met 
op iedere as een wisselspanning motor. Weegt 87 ton en heeft een maximaal vermogen van ruim 
8700 pk! 

 
 

BR 189-999 van Locon Benelux 

 
Siemens heeft een aantal varianten geleverd waardoor  ze ingezet kunnen worden in Nederland, 
België, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Tsjechië (beperkt), Polen, Slovenië, Hongarije, 
Roemenië en Kroatië. De varianten (V) die we in Nederland vinden zijn de VE,VJ,VK,VL & VO. Allen 
zien ze er aan de buitenkant vrijwel hetzelfde uit. Het verschil zit hem in de beveiligingssystemen, die 
voor elk land verschillend zijn. Nederland heeft bijvoorbeeld ATB, België Memor, Duitsland PZB en 
LZB, Italië SCMT en Polen SMT.  
 
Als je op het dak gaat kijken zie je dat de stroomafnemers verschillend zijn. Dat komt omdat de loc in 
diverse landen inzetbaar is. Het verschil zit hem in het schuitje, het sleepstuk van de stroomafnemer 
dat voor Zwitserland veel smaller is dan bijvoorbeeld voor Nederland. Dit komt omdat Zwitserland 
een ander profiel van vrije ruimte heeft. Het heeft vele tunnels heeft en dan kan de stroomafnemer 
niet te breed zijn, anders zou hij de tunnelwanden raken. Dit is ook te zien aan het ‘zigzaggen’ van de 
bovenleiding die in Nederland veel groter is. Een ander verschil is het rijden met gelijk en 
wisselspanning. Bij gelijkspanning gaat een veel hogere ampère door de bovenleiding dan bij 
wisselspanning. Daarom is het schuitje van een stroomafnemer voor gelijkstroom dubbel uitgevoerd.  
 



Een BR 189 is dus een veelzijdige loc. Je kan dus bijvoorbeeld zonder loc wissel aan de grens direct 
van Nederland via Duitsland en Zwitserland naar Italië rijden. Dit scheelt een hoop tijd en kosten. Het 
enige wat je dan nog nodig heb is een machinist die in de te doorkruisen landen mag rijden. 
 

Mijn ervaring als machinist. 
 
Als machinist (bij Locon) vindt ik de BR 189 een prettige loc om mee te rijden. Ik mag zelf in 
Nederland en in Duitsland rijden en alle benodigdheden hiervoor zitten erin. Ze kunnen hun kracht 
goed kwijt op het spoor en je merkt dat het een krachtige loc is. Van binnen zijn ze van alle gemakken 
voorzien. Een goed verstelbare lucht geveerde stoel, een koelkast (kan tevens verwarmen), 
vloerverwarming, ruitverwarming en de cabine kan onder druk worden gezet wanneer je rijdt in 
bijvoorbeeld tunnels.  
 
Ik zal een kleine rondleiding geven in de loc d.m.v. foto’s.  
 

 
 
 
De schermen van links naar rechts; Links is de GSM-R, de telefoon om naar de verkeersleiding te 
bellen. In de 2 schermen erna vindt je informatie van de loc. Storingen, temperaturen van de 
motoren, stroomgebruik, bovenleidingspanning, gevraagde en gekregen trekkracht enz. Ook vindt je 
hier je ETCS gegevens en de PZB en LZB. Om te kunnen rijden moet je wel eerst een aantal gegevens 
invoeren. Het is net één grote computer die alles van je weten wil. Het rechter scherm is de Ebula. 
Deze wordt alleen in Duitsland gebruikt. Hier komt je route in te staan. De knopjes van links naar 
rechts; compressor, ventilatie voor de tractiemotoren, stroomafnemer, snelschakelaar en schakelaar 
t.b.v. bijvoorbeeld verlichting in rijtuigen. Het rijtje eronder is de bediening voor de PZB/LZB in 
Duitsland. Vervolgens het handeltje is om de stuurstand en rijrichting te kiezen. Dan de knoppen om 
zand te strooien, de locrem te lossen, grootlicht te kiezen, verlichting aan te zetten en de laatste voor 
cabineverlichting. Rechts, naast de locrem (directe rem) zie je nog een zwarte en een witte 
schakelaar, dit is de claxon en om de deuren te openen. De handels zijn, links de cruisecontrole en 
tractiehandel. Rechts de Elektrodynamische rem en indirecte rem (treinrem). 
  
 

PZB/LZB Bediening 

ATB 

ED Rem + Treinrem Locrem 

Tractiehandel 

GSM-R (telefoon) 

Ebula (D) 
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De buitenzijde 
 

        
Locnummer, max. snelheid, landen waar loc is toegelaten en de                  Detail onderzijde. De loc remt volledig op schijfremmen. 
verschillende spanningssystemen    
 
 

      
 Op de zijkant vindt je het gewicht en remgewichten,  de                     Op de achterwand van de cabine kies je de te voeren verschillende en 
soorten remsystemen  en type rem. verlichting.                                     bedien je hier de handrem en verlichting in de gang. 
 verschillende standen                                                                                   
 
 

         
Het gangpad in de loc                                                  Het luchtrek                                                                Sommige series beschikken over een  
                                                                                                                                                                              automatische blusinstallatie 
 

PZB Magneet 
Voor Duitsland 

G / P / R kraan 

Batterij 
schakelaar 



     
Schakelaars o.a. voor stand stroomafnemers, keuze beveiligingssysteem,                 De ATB remkleppen en SCMT rem-  
Multiple rijden (schakelaar met gele achtergrond)                                                          kleppen voor Italië. 

 

 
 
Ik hoop dat ik jullie een klein beetje heb laten zien wat dit voor mooie Multi inzetbare loc is. 

Crash buffers 

Remleiding (rood) 
Hoofdreservoir (wit) 

Led verlichting 


