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1 výsypník   16 brzdový mechanizmus 31 štít násypky vozu 
2 klapka výsypníku  17 klika brzdy   32 žebřík 
3 žebrování   18 překrytí brzdového válce 33 uhelník malých páček 
4 trojúhelníkové zpevnění 19 rám vzdušníků  34 malé páčky 
5 překrytí   20 překrývací pásky  35 kotvička 
6 plošina B   21 čelo vozu   36 podložka pod desku s páčkami 
7 plošina A   22 deska pod hák  37 daska s páčkou A 
8 zábradlí s brzdou  23 hák šroubovky  38 deska s páčkou B 
9 zábradlí na čela  24 deska pod nárazník  39 deska s páčkou C 
10 malá zábradlí  25 konzola držáku pák  40 schránka 
11 rám konzoly   26 páky ovládající klapky 41 stupačka 
12 stěna konzoly  27 větší konzoly A/B*  42 tykadla L/P 
13 překrytí konzoly  28 menší konzole A/B*  43 zesílení rámu 
14 držák vahadla  29 deska ke konzole  X ohýbací přípravek díl1 
15 vahadlo   30 táhla klapek L/P  Y ohýbací přípravek díl2 
 
Další možný použitý materiál: 
Kulatina  Ø0,5mm     Kovové dvojkolí 7mm 4kusy 
Ložiska PEHO 8 kusů     Plastová destička cca 1mm 
Kinematické spřáhlo PEHO 2kusy   Drát Ø 0,3mm a 0,2mm 
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Několik poznámek úvodem. 
Tento návod nepopisuje pouze sestavení jednotlivých dílů z leptu, ale i nezbytnou úpravu plastové stavebnice. 
Doporučuji si celý návod nejprve prostudovat a až poté se pustit do samotné přestavby.  
Před samotným zásahem do plastových dílů stavebnice je dobré si nejprve sestavit jednotlivé podsestavy z leptu. 
Pokud se totiž nepovede jejich sestavení, je zde stále možnost ponechání dílů v původním stavu.  
Jelikož se tyto vozy vyskytují na našich tratích v mnoha modifikacích, je dobré obstarat si fotodokumentaci 
konkrétního vozu a model se pokusit co nejvíce přiblížit jeho skutečné předloze. Pozor na výběr správné verze 
vozu, kterou poznáte zejména podle konzol pák ovládajících klapky výsypníků.  
Níže popsané postupy berte hlavně jako jakousi nápovědu a upozornění na některé detaily, které by vám mohli 
uniknout. Vždy se spoléhejte především na vaše zkušenosti a dovednosti. Chce to přemýšlet. Dvakrát měř, jednou 
řež. 
Ve stavebnici je několik dílků leptaných do ½  které je zapotřebí ještě ohnout. Budou označený *. Jak tedy na ně. 
Na dolní straně je řada miniaturních otvorů podél kterých ustavte pravítko. Jeho polohu si můžete ověřit lehkým 
přejetím otvorů jehlou. Mírné „klapání“ se musí ozývat po celé délce ohybu. Poté na 
jehlu zlehka přitlačte a několikrát přejeďte přes otvory až dojde k protažení materiálu 
mezi nimi. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k roztržení dílku. V žádném případě 
nepoužívejte žádného ostrého nástroje, protože může dojít k rozříznutí dílu. Po ohnutí 
doporučuji zejména malé dílky zpevňovat malým množstvím cínu, který krásně zateče 
do celého spoje. 
 V návodu nezmiňuji, v který okamžik co barvit. Proto než něco někam nalepíte, 
zamyslete se nad tím, jestli není vhodné daný díl či oblast alespoň předběžně nabarvit. 
V případě nejasností nebo vašich poznámek mě neváhejte kontaktovat. Rád poradím, 
popřípadě tento návod doplním či opravím. 
 
Podsestavy 
Výsypník: Díl 1* a 2* ohněte dle obrázku. Pro zvýraznění vnitřních žeber vložte díl 3 a to tak, že jej nasunete do 
otvorů v boční stěně, vystřeďte a přiletujete. Vletujte trojúhelníkové zpevnění 4. Vnější plochy klapek zabruste od 
přečnívajících dílků 3 a 4. Klapky ale ještě do dílu 1 nelepte.  
 

Plošina A: Z dílů X a Y si sestavte ohýbací 
přípravek dle obrázku. Vložte do něj zábradlí 
8 a ohněte. Poté přehněte malou destičku pod 
brzdou o 180° a oba konce zábradlí. Konce 
zábradlí doporučuji zpevnit cínem. Zábradlí 
vletujte do plošiny 7. V této plošině ohněte 
malý trojúhelníček, ohyb opět zpevněte 
cínem. Z dílů 11,12,13 a 14 
sestavte konzolu brzdového válce. 
Díly 11 a 12 můžete sletovat, díl 

13 a 14 doporučuji přilepit. Sestavenou konzoli nalepte na plošinu 7. Díl 
16 přehněte, sletujte a přilepte na zábradlí. Současně provlékněte drátek 
cca Ø0,2mm, který dále provléknete otvory v konzoli a v malém 
trojúhelníčku v plošině. Nalepte kliku brzdy 17 a z drátku zhotovte rukojeť. 
Z původní stavebnice oddělte brzdový válec obruste a na jeho čelní 
plochu nalepte díl 18. V něm je malý otvor, který převrtejte (prohlubte) do 
plastové část tak, aby do něj šlo vlepit drátek znázorňující potrubí. Můžete 
odstranit původní plastové táhlo brzdy a nahradit novým. Ze spodní 
strany válce navrtejte otvor do kterého strčte drátek, ten pak zasunete do 
horního otvoru v konzoli. Válec přilepte. Díl 15 přehněte a osaďte na díl 
14 a táhlo válce.  
 
  Plošina B: Na dílu 6* nejprve ohněte obě ouška konzole pák, ohyby doporučuji zpevnit cínem, pak dotvarujte dle 
obrázku. Natvarujte díl 25 a vsuňte pod konzoli. Pro lepší zasunutí možná 
pomůže mírné zkrácení 
obou zámků. Překontrolujte 
rozměr 26mm popřípadě 
24,5mm přes nasunutou 
kulatinu. (Tyto rozměry jsou 
orientační a nemusí být 
dodrženy na desetiny) 
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Držák vzdušníku: ohněte díl 19. Na plastovém díle obruste hranatou 
část a vzdušník přilepte na rám 19. Přepásejte díly 20. Z kousku kulatiny 
(Ø2mm) zhotovte  druhý menší vzdušník a přilepte dle obrázku. Můžete 
přepásat drátkem Ø0,2mm  
 
Ovládací páky: Navlékněte dva dílky 26 na vrták/jehlu tenkými částmi 
k sobě. Potřete pájecí kapalinou, její viskozita přitáhne oba dílky k sobě, 

pak je spájejte. Dolní část rozevřete/natvarujte dle obrázku.  
 
Stavba  
  Slepte násypku vozu, nezapomeňte na zátěž. Pokud budete vůz osazovat kinematikou, vybruste pro ni místo 
v dolním díle (červené plochy). Odstraňte i plochy pro uchycení pérka původního spřáhla, tím dosáhnete 
modelovějšího vzhledu (zelená). Přilepte bočnice a násypku. V U profilech obou bočních dílů zalepte otvory pro 
původní plastové zábradlí a probruste U profil i do čelní hrany vozu (obrázek vpravo). Na čelech vozu odstraňte 
hranaté výčnělky pod nárazníky, nejlépe ale, když tyto díly o cca 0,2mm ztenčíte. Prostor pro usazení dílů 1 je 
potřeba zúžit na 12,9mm. Dle obrázku nalepte cca 1mm tlustý proužek plastu (modře).  

 
Podle toho, které detaily budete osazovat, navrtejte otvory dle obrázku. 
A – 8x otvor pro konzole ovládacích tyčí 27A/B a 28A/B (přečtěte si poznámku dole) 
B – 2x otvor pro úhelník malých páček 33 
C – 16x otvor pro U očko 
D – 10x otvor pro zábradlí (odměřit až od nalepených čelníků 21) 
E – 2x otvor pro podložku pod desku s páčkami (Pozor na každé straně vozu je 
v jiné poloze) 
F – 4x drážka pro kotvící hák 35 
G – 4x dvojitá drážka pro stupačky 41 (odměřit až od nalepených čelníků 21)  
Poznámka k otvorům A. Správně by tyto otvory měly být navrtány na horní hraně 
žebra. Pokud si ale netroufnete, můžete otvory navrtat do plochy mezi žebry, pak ale 
použijte prodloužené konzoly 27B a 28B. 

 
Vlepte díly 1. Vždy osazujte oba díly na jedné straně pro vzájemné slícování a usazení v rámu vozu. Po zaschnutí 
vlepte díly 5 které zakryjí spoj a na ně nalepte klapky výsypníků. Do předvrtaných otvorů osaďte konzole 27A/B a 
28A/B dle umístění (viz výše). Zkusmo přiložte plošinu B, nasuňte kulatinu 0,5mm a zkontrolujte, zda jsou všechny 
otvory v jedné ose. Vlepte držák malých páček 33. Z drátku Ø0,3mm udělejte táhla pro malé páčky délky cca 
30mm, protáhněte dílkem 33 a nalepte na horní hranu dílků 5. Pouze přes první výsypník! Natvarujte a přiklepte 
malé páčky 34. Do otvorů C nalepte očka tvaru U, které si zhotovíte z tenkého tvrdého drátku cca Ø 0,2mm ohnuté 
přes vrták/jehlu ccaØ0,5mm. (leptané by byly moc mohutné).  
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Na čela vozu přilepte leptané čelníky 21 a zatmelte zbývající prostor nad nárazníkem. Přilepte desky 22 a oba háky 
23. Desky pod nárazník 24 rozstřihněte na ½ a obě půlky přilepte dle obrázku. Odměřte otvory D a G. Popřípadě 
zkusmo osaďte zábradlí 9 a plošinu A. Nesmí dojít k zešikmení zábradlí.  
 
Na čela násypky vozu nalepte díly 31. V naznačení vyvrtejte zešikma otvory pro nasunutí žebříků 32. V horní části 
jsou žebříky spojeny tenkým můstkem, který v ½ přestřihněte, žebříky ohněte a dolní část rozevřete tak, aby 
zapadly do otvorů v plošinách 6/7. Osazení žebříků si ale nechte až na konec. 
 

Kotvičky 35 ohněte dle nákresu a vlepte do předem vybroušených drážek F. V úrovni 
otočných čepů vlepte do obou podélníků desky 43. Do malých dírek C v obou 
bočnicích navlékněte drátek cca Ø0,2mm ohnutý do tvaru U. Natvarujte podložky 36 
a vlepte do otvorů E. Desky s páčkami 37, 38 a 39 samozřejmě nalepte až po nabarvení. Natvarujte 
a přilepte tykadla 42. Pozor na správné natvarování a záměnu L/P. 

 
Přilepte plošinu B. Kulatinu 0,5mm začněte provlékat přes jednotlivé konzole a přidávejte ovládací táhla 30, 
zesilující kostku 29 a ovládací páky 26. Vše ustavte na své místo a zakápněte lepidlem. Do miniaturních otvorů 
v konzoli pak nalepte drátek znázorňující doraz. 
 
Přilepte plošinu A. V přípravku ohněte zbývající zábradlí na čela vozu 9, pak přihněte konce zábradlí, ohyb 
doporučuji zpevnit cínem. Totéž u malých zábradlí 10. Vlepte do předvrtaných otvorů D. Dále vlepte držák 
vzdušníků. Můžete znázornit i tlakové potrubí, které zasunete do otvoru v dílku 18. Zde doporučuji prostudovat 
fotodokumentaci. 
 
Opatrně ohněte stupačky 41. Ohyb můžete opět 
zpevnit cínem, ale opravdu jen nepatrné 
množství, aby nedošlo k zalití roštu stupaček. 
Přilepte do drážky G. Nakonec přilepte schránky 
40.  
 
Barvení, obtisky a osazení podvozků a kinematiky 
nechávám na vás. 
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