
Schéma III

Mapa dílù

Schéma II

1

2

3

4

5

5

6 7

8

9

10

11

16

13

14

15

4

12

17

18 19

20

24

23

21 22

25

26
27 28

Profil støechy

Bokorys Nárys

Schéma I
Pokyny ke stavbì:
1/ Podrobnì si prostudujte všechna schémata. Díly se k sobì pájí za pomoci neutrální pájecí kapaliny na 
mosaz, menší díly možno lepit napø. sekundovým nebo rychlým epoxydovým lepidlem.
2/ V místech ostrých ohybù mùžete naleptanou ohybovou drážku protáhnout skalpelem èi špièkou nože..
3/ Naohýbejte díly 2 a 3, sestavte je a spájejte spoleènì s dílem 1, který urèuje geometrii pùdorysu.
4/ Pokraèujeme detaily skøínì. Pøipevníme pøechodové mùstky 8, pøechodová vrátka 9, hák 14, na èelník 
madla posunovaèe 27 a ke dveøím madla 28. Díly dveøí a vnitøní rámeèky oken budeme lepit až na hotový 
model.
5/  Díl 15 vytvarujeme na kulatinách vhodných prùmìrù a pomocí kleštièek podle profilu støechy na 
schématu I. Pøedtím je dobré nechat díl støechy vyžíhat,(rozžhavit a nechat volnì zchladit), èímž se stane 
tvárnìjší pro tuto "klempíøinu". Støechu pøiletujte ke dnu støechy 1 tak, že sleduje pùdorys boènic skøínì, 
tedy necháte volný okap na dílu 1. Na støechu potom podle naznaèených rysek pøilepte ètyøi odlitky 
støešních vìtráèkù.
6/ Vyhnutím rozsoch podvozkù na dílu 16 do pravého úhlu zahájíme stavbu spodku vozu. Tento díl je 
nutno upravit podle použitého pojezdu (pokud nestavíte maketu), popø. rozsochy oddìlit a pøilepit pøímo na 
pojezd. Od øešení pohonu se také odvíjí spojení spodku a skøínì, které je na modeláøi. Podle schématu III 
pak navrstvíme díly rozsochy.
7/ Do otvorù v dílu 16 vletujeme makety brzdových zdrží 21, na stranì s pohánìným podvozkem zdrže s 
hadicemi pískovacího zaøízení 22. Na pohánìnou stranu také patøí podvìšené skøínì 23 a 24. Na díl 24 
pak ještì patøí kryt baterií 25.
8/ Výrobu výfukù, svìtel a reflektoru necháváme na modeláøi. Doporuèujeme použít mosazných trubièek 
vhodných prùmìrù.
8/ Nyní je na øadì nátìr. Všechny díly je nutno odmastit a nejdøíve natøít základní barvou na kovy. Dál už 
pokraèujeme modeláøskými barvami. Skøíò vozu je karmínovì èervená, žlutý pásek poprsnice pod linií 
oken vyrobíme z naøezaného pásku žlutého papíru nebo žluté samolepící fólie šíøky 0,7 mm. Støecha je 
støednì šedá, spodek vozu a èelník rámu s táhlovým a narážecím ústrojím èerný.  Vybrání dveøních otvorù 
na dílech 2 a 3 bude v barvì kovu (hliníku), dosazením èervenì natøených dveøí tak vznikne rámeèek 
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O pøedloze:

O modelu:

    
   Pøed    2. svìtovou válkou vlastnily ÈSD pomìrnì rozmanitý, ale roztøíštìný park motorových 
vozù rùzných øad, pøitom však každá z nich byla vyrobena v pomìrnì zanedbatelném poètu kusù. 
Po válce se potøeba motorizace osobní dopravy na vedlejších tratích stává stále více aktuálnìjší. 
Využívaje zkušeností z konstrukce a provozu pøedváleèných vozù, byl našimi konstruktéry 
navržen motorový vùz M 131.1, který svými 549 vyrobenými kusy park motorových nejen 
sjednotil a naplnil, ale pod pøezdívkou "Hurvínek" stal se svou více než tøicetiletou službou 
legendou dodnes obdivovanou.
   Prvních 40 vozù vyrobil závod Tatra Kopøivnice v roce 1948, posléze však byla výroba, s 
výjimkou  motorù, pøesunuta do blízké Vagónky Studénka. Výroba byla ukonèena v roce 1956.  

   Konstrukènì se jedná o dvojnápravový motorový vùz , jehož jednu hnací nápravu pohání 
vzduchem chlazený vznìtový motor Tatra 301. Ocelová skøíò leží na hlavním rámu, pod ním je 
zavìšen rám pomocný s pohonnou jednotkou. Jediný oddíl vozu má kapacitu 48 døevìných 
sedadel. Na každém pøedstavku vozu je pak asymetricky umístìno jedno stanovištì øidièe, které 
je souèástí nástupní plošiny vozu. Vytápìní je øešeno zpoèátku výfukovými plyny, pozdìji 
naftovým topením. Øešení 1. série, tedy prvních 340 kusù,  mìlo zaoblené kryty podvìsù a 
støešní vìtrací tunel, pozdìjší pak mìlo spodek rovný a na støeše ètyøi normalizované vìtraèe 
"Kuck-Kuck". V prùbehu èasu se mìnilo také vnìjší osvìtlení. Pùvodní støešní svítilnu nahradil 
støešní reflektor vìtšího prùmìru.
  Jednoduchost a bezproblémovost  konstrukce a dobré jízdní vlastnosti vysloužily Hurvínkovi 
znaènou oblibu. 
   Délka vozu pøes nárazníky je 12 100 mm, hmotnost vyzbrojeného vozu  byla 15 500 kg.
   K motorovému vozu byly vyrobeny pøípojné vozy prakticky stejné konstrukce, a to Clm r. v. 
1948, Clm r. v. 1654 s vyšší kapacitou a vùz se služebním oddílem CDlm, r. v. 1954.
    

     

   Rozhodnutí o zaøazení stavebnice tohoto vozu jsme dlouho odkládali. V prodeji byly hotové 
"Hurvínky" od firmy Detail, a také leptané stavebnice jiné firmy. Detail však pøestal modely 
vyrábìt a nìkteøí modeláøi nás oslovili, zda bychom "leptík" pøece jen nevydali. Tady jej máte.
   Náš model pøedstavuje podobu vozu pozdìjšího provedení, tedy se ètveøicí støešních vìtraèù. 
Pouze v pøípadì opravdu znatelného zájmu bude vyrobena i odlévaná støecha pro variantu se 
støešním vìtracím tunelem.
   V pøípadì zájmu bude pøipravena i stavebnice pøípojného vozu BDlm, a možná i dalších.   

Motorový vùz øady M 131.1
Sada dílù ke stavbì motorového vozu ÈSD

v mìøítku 1 : 120 (velikost TT) vyleptaná do 0,3 mm mosazného plechu
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