
Návod k aplikaci detailù

Sestava schùdkù - boky naohýbejte
do pravého úhlu, vlepte stupaèky.

Má zapadnout do výstupku 
a prohlubnì na rubu èelníku.
(Platí pro novou verzi leptu, 
døívìjší má zámky, které
zapadnou do otvorùv èelníku)

Pùdorys mùžete použít jako šablonu
k navrtání dírek prùm. 0,3 mm na støešní háèky.

Drobné "nepovinné" detaily
(madla, kliky, a pod.) doplòte podle fotografií.
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Støešní kryty naohýbejte 
pomocí kleštièek do pyramidy,
rýhy zùstavají uvnitø. Støešní vìtrák je ze dvou vrstev,

vrchní ohnìte "do støíšky", 
po sestavení vyplòte èela tmelem
(lepidlem), zabruste.
 

Výfuk a pøíruby reflektorù
slepte ze dvou vrstev.
 

Pùdorys mùžete použít jako šablonu
k navrtání dírek prùm. 0,3 mm na chladiè
a støešní háèky.

Sestava schùdkù - boky naohýbejte
do pravého úhlu, vlepte stupaèky.

Má zapadnout do výstupku 
a prohlubnì na rubu èelníku.
(Platí pro novou verzi leptu, 
døívìjší má zámky, které
zapadnou do otvorùv èelníku)

Drobné "nepovinné" detaily
(madla, kliky, a pod.) doplòte podle fotografií.

Možnost - nemají 
všechny stroje.

Návod k aplikaci detailù



Spousta z nás vlastní dnes již nevyrábìný model 
populárního Hektora. Pøi bližší prohlídce zjistíte jednak 
to, že i když bok skøínì je proveden velmi pìknì, 
plasticky, detaily na støeše jsou naopak dosti mìlké a 
zcela zanikají, což je mrzuté zvláštì proto, že na model 
se díváme zpravidla shora , a dále že vzhledem k dobì 
svého vzniku model pøedstavuje jakéhosi mutanta, který 
zcela neodpovídá žádné výrobní sérii. Chybí také dveøe 
umožòující vstup personálu z kabiny na ochoz a další 
detaily.
Z tohoto dùvodu byla pøipravena tato sada dílù, které 
umožní Hektora vyšperkovat tak, že vypadá "jako živý". 
Sada jde totiž opravdu do detailu.

Jak na to?

Z pùvodního modelu je nutno smirkem zabrousit detaily støechy 
kromì pásnic a u modelu II. a pozdìjších sérií opatrnì také odstranit 
boèní žaluzii. Z podvozkù pak odstraòte èelníky.
Jinak postupujte podle obrázkových návodù k aplikaci detailù a 
obtiskù.

Nìkolik rad pro práci s lepty

1/ Díly z plechu dostanete buï vystøižením ostrými nùžkami, nebo 
pomocí ostrého skalpelu na tvrdé podložce (sklo)
2/ Zarovnání otøepù - pokud je možno, zkuste odøíznout otøep pøesnì 
skalpelem, jinak zabruste jehlovým pilníèkem nebo smirkovým 
papírem
3/ Ohýbání - nìkteré díly je nutno ohnout do zpravidla pravého úhlu. 
Pro tento pøípad jsou na dílech pøedleptány ohýbací drážky. Aby byl 
díl ohnut co nejpøesnìji, je dobré ohýbací drážku "projet" skalpelem a 
pak ohnout na nìjaké hranì (výborná je rovnì øezaná hrana 
sklenìné tabule)..
4/ Pøed další prací je nutno díly odmastit, napø. lihem, stejnì tak 
plochy, kam budeme dílky lepit. Vhodné je také díly mírnì zdrsnit 
napø. smirkovým papírem nebo práškem Toro.
5/ Lepení - plechové dílky je možno lepit k sobì i na plast gelovým 
sekundovým lepidlem (napø. Loctite Gel) nebo lepidlem epoxydovým. 
6/ Po lepení celý povrch znovu odmastíme
7/ Celý model nebo díl nastøíkáme základní barvou na kov, napø. 
støíbrnou Hammerite. U výrobních znakù a tabulek vpravíme do 
motivu rudou barvu motiv "pøejedeme" ubrouskem, hadøíkem,, takže 
bude "støíbrný", zatímco vnitøek èervený.
8/ Další barevná úprava už nevyboèuje z modeláøské praxe.

Databázi podkladù o pøedloze naleznete na internetových stránkách- 
http://berty.wz.cz/T435/T435.html

Nìkolik rad pro práci s lepty

Doplòky k motorové lokomotivì T 435, provedení II., III. a IV. série
Díly k detailizaci továrního modelu ve velikosti TT 

vyleptané do 0,3 a 0,2 mm mosazného plechu

Doplòky k motorové lokomotivì T 435, provedení II., III. a IV. série
Díly k detailizaci továrního modelu ve velikosti TT 

vyleptané do 0,3 a 0,2 mm mosazného plechu

HEKTTORHEKTTORHEKTTORHEKTTOR.wz.cz.wz.cz

Další nabídku leptaných modelù a doplòkù sledujte 
na internetových stránkách www.hekttor.wz.cz

Spousta z nás vlastní dnes již nevyrábìný model 
populárního Hektora. Pøi bližší prohlídce zjistíte jednak 
to, že i když bok skøínì je proveden velmi pìknì, 
plasticky, detaily na støeše jsou naopak dosti mìlké a 
zcela zanikají, což je mrzuté zvláštì proto, že na model 
se díváme zpravidla shora , a dále že vzhledem k dobì 
svého vzniku model pøedstavuje jakéhosi mutanta, který 
zcela neodpovídá žádné výrobní sérii. Chybí také dveøe 
umožòující vstup personálu z kabiny na ochoz a další 
detaily.
Z tohoto dùvodu byla pøipravena tato sada dílù, které 
umožní Hektora vyšperkovat tak, že vypadá "jako živý". 
Sada jde totiž opravdu do detailu.

Jak na to?

Z pùvodního modelu je nutno smirkem zabrousit detaily støechy 
kromì pásnic a u modelu II. a pozdìjších sérií opatrnì také odstranit 
boèní žaluzii. Z podvozkù pak odstraòte èelníky.
Jinak postupujte podle obrázkových návodù k aplikaci detailù a 
obtiskù.

Nìkolik rad pro práci s lepty

1/ Díly z plechu dostanete buï vystøižením ostrými nùžkami, nebo 
pomocí ostrého skalpelu na tvrdé podložce (sklo)
2/ Zarovnání otøepù - pokud je možno, zkuste odøíznout otøep pøesnì 
skalpelem, jinak zabruste jehlovým pilníèkem nebo smirkovým 
papírem
3/ Ohýbání - nìkteré díly je nutno ohnout do zpravidla pravého úhlu. 
Pro tento pøípad jsou na dílech pøedleptány ohýbací drážky. Aby byl 
díl ohnut co nejpøesnìji, je dobré ohýbací drážku "projet" skalpelem a 
pak ohnout na nìjaké hranì (výborná je rovnì øezaná hrana 
sklenìné tabule)..
4/ Pøed další prací je nutno díly odmastit, napø. lihem, stejnì tak 
plochy, kam budeme dílky lepit. Vhodné je také díly mírnì zdrsnit 
napø. smirkovým papírem nebo práškem Toro.
5/ Lepení - plechové dílky je možno lepit k sobì i na plast gelovým 
sekundovým lepidlem (napø. Loctite Gel) nebo lepidlem epoxydovým. 
6/ Po lepení celý povrch znovu odmastíme
7/ Celý model nebo díl nastøíkáme základní barvou na kov, napø. 
støíbrnou Hammerite. U výrobních znakù a tabulek vpravíme do 
motivu rudou barvu motiv "pøejedeme" ubrouskem, hadøíkem,, takže 
bude "støíbrný", zatímco vnitøek èervený.
8/ Další barevná úprava už nevyboèuje z modeláøské praxe.

Databázi podkladù o pøedloze naleznete na internetových stránkách- 
http://berty.wz.cz/T435/T435.html

Nìkolik rad pro práci s lepty

Doplòky k motorové lokomotivì T 435, provedení prototypù a I. série
Díly k detailizaci továrního modelu ve velikosti TT 

vyleptané do 0,3 a 0,2 mm mosazného plechu

Doplòky k motorové lokomotivì T 435, provedení prototypù a I. série
Díly k detailizaci továrního modelu ve velikosti TT 

vyleptané do 0,3 a 0,2 mm mosazného plechu

HEKTTORHEKTTORHEKTTORHEKTTOR.wz.cz.wz.cz

Další nabídku leptaných modelù a doplòkù sledujte 
na internetových stránkách www.hekttor.wz.cz
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