Pásový dopravník

Do odlévaných koleèek
navrtejte z rubu otvory prùm. 0,5 mm
Oska z drátku 0,5 mm

Stojan se zarážkami

Výkolejka
Odlévaná hlava

Zámek výkolejky ohnout

Oska
ze struny
Protizávaží - drátek 0,5 mm
s kouskem bužírky

Ochranný plech ohneme do pravého úhlu

Obrysnice
plánek 1:1

Leptaný díl

Konstrukci rámu vyrobte z libovolné kulatiny
prùmìrù podle tohoto plánku

Pražce ne úrovni výkolejky
je tøeba rozšíøit

Kritická vzdálenost
ochranného plechu
od kolejnice daná šíøkou
okolkù používaných vozidel
a typem použitého kolejiva

Na další nabídku se mùžete podívat na našich stránkách www.hekttor.wz.cz

Provedení nátìru:
1/ Celý model dùkladnì oèistíme od zbytkù pájecí kapaliny, lepidla, odmastíme,
pøípadnì zdrsníme smirkem 600.
2/ Provedeme základní nátìr základovou barvou na kov.
3/ Na ni mùžememe již použít bìžné barvy na modely.
Použité odstíny mohou být:
Pásový dopravník zelený èi modrý
Ostatnístøednì šedé
Na sloupcích rámu obrysnice je èerno - žluté výstražné znaèení - spirála
Výkolejka má bílou hlavu z èerveným pøíèným pruhem.
Návìstidlo "Konec koleje" a seøaïovací návìstidlo má modrý terè s bílým okrajem

Pokyny ke stavbì:
1/ Podrobnì si prostudujte všechna schémata. Díly je možno lepit napø. sekundovým
nebo rychlým epoxydovým lepidlem.Pøed stavbou díly vyøežte z plechu, odmastìte a
zdrsnìte smirkem (600) lepená místa.
2/ Dále postupujte podle obrázkových návodù.
3/ Koneèné sestavení výkolejky provedeme až na kolejišti, pøedevším ochranný plech
je záležitost kritická s ohledem na provoz modelových vozidel na manipulaèní koleji.
Zvláštì starší modely ve velikosti TT mají široké okolky. Ve skuteènosti ochranný plech
pøiléhá k hlavì výkolejky, což na modelu z tohoto dùvodu není možno znázornit. Proto
je nutné umístìní ochranného plechu pokusnì. Z vozidel, která budeme používat na
manipulaèní koleji vezmeme to, které má nejširší okolky, ochranný plech umístíme tak,
aby toto vozidlo projelo.
Manipulaèní kolej je soustava zaøízení, která slouží k zajištìní vykládky a
nakládky nákladních vozù. Vùz je tøeba zajistit proti pohybu a ohrožení provozu.
k tomu slouží zarážka, která se podkládá pod kola vozù, a výkolejka, což je
zaøízení, kterým je manipulaèní kolej kryta z obou stran a jejím úkolem je odvrátit
pøípadné ohrožení dopravy samovolnì rozjetým vozem tak, že jej prostì vykolejí
na stranu dál od dopravní koleje. Také je tøeba koleje uzavøené a výkolejkou,
nebo kusé, oznaèit modrým návìstidlem "Konec koleje". Stanice, které jsou
opatøeny mechanickými návìstidly, pak mají na manipulaèní koleji seøaïovací
návìstidlo, tzv. "ranžírku".Dále je zde tøeba zaøízení pro základní mechanizaci
nakládky, eventulelnì skládky materiálu, jímž je pásový dopravník. Pro kontrolu,
zda náklad na voze nepøesahuje normovaný profil, slouží obrysnice. My ji
nabízíme v jednodušším závìsném provedení.
Stavebnice je navržena podle skuteèných pøedloh. Obsahuje všechna výše
zmínìná zaøízení, tedy konstrukci pásového dopravníku vèetnì odlévaných kol,
jen samotný pás si musí modeláø vyrobit sám, napø. z cykloduše èi papíru, dále 6
ks funkèní výkolejky s odlévanou hlavou, návìstidla "Konec koleje" s výøezem
pro osvìtlení , 6 ks, terèe a stínítka mechanických "ranžírek" po stavbu 4
návìstidel, zarážky se stojanem, 10+1 ks, závìsnou obrysnici, a nìkolik dalších
detailù.

Sada dílù ke stavbì doplòkù kolejištì
v mìøítku 1 : 120 (velikost TT) vyleptaná do 0,3 mm mosazného plechu

Vybavení manipulaèní koleje podle pøedpisù ÈSD
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