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1 rám      20 čelní zábradlí  38,39 bočnice  58 konzole 
2 U-čka      21 boční elektrobedna 40 dno velké kabiny 59 deska na konzoli 
3 Y-držák mříže     22 víko baterií  41,42 okapy  60 velká konzole 
4 maznice     23 malá kabina  43 kryt větrání  61 příčka 
5 vnitřní podélník    24 dno malé kabiny  44 roštované plošinky 62 vrch transformátoru 
6,7 zkrácené podélníky    25 rožek střechy  45 přížka ventilace 63 krytí transformátoru 
8 konzola podvozku    26 kryt ventilace  46 mechanizmus brzdy 64 talíř čepu 
9 stupačka posunovače    27 dvířka   47 konzola brzdy 65 olejová vana 
10 deska pod nárazník    28 držáky svítilen  48 kolo brzdy  66 konzole vany 
11 deska pod hák    29 konzole plošiny  49 madlo  67 olejoměr 
12 hák šroubovky    30 horní plošina  50 rám okna  68 příruba pod vanu 
13 ventil hadic     31 malý žebřík  51 dveře  69 skříň chlazení 
14 stupačka     32 kladky   52 boční kryt  70 zvedací oko 
15 bedna baterií    33 pomocný rám  53 schránka  71 A/B/C příruby a kola 
16 konzola bedny    34 konzole izolátorů  54 mříž   72 klec 
17 malá stupačka    35 deska pod izolátor  55 transformátor 73 logo ČKD 
18 talíř nárazníku    36 velká kabina  56 dno transformátoru 74,75 díly pomocného rámu 
19 čelní plošina     37 příčka   57 vzpěry  A,B podložky podvozků 
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Další možný použitý materiál: 
Kovové dvojkolí 7,8mm 4kusy    Leptané podvozky (Hekttor Kód: 12043)  
Kulatina / trubička vnější Ø1,45-1,5mm   Kinematické spřáhlo 2kusy  
Trubička vnější Ø1,8-2mm (musí jít nasunout na tenčí kulatinu/trubičku) 
Drobné drátky, struny, bužírky 
Šroub M2x4mm (2kusy)    Matice M2 (2kusy)  
 
Několik poznámek úvodem. 
Doporučuji si celý návod nejprve prostudovat a až poté se pustit do samotné stavby.  
Jelikož se tyto vozy vyskytovaly na našich tratích v mnoha modifikacích a postupných úpravách, je dobré obstarat 
si fotodokumentaci konkrétního vozu a model se pokusit co nejvíce přiblížit jeho skutečné předloze. 
Níže popsané postupy berte hlavně jako jakousi nápovědu a upozornění na některé detaily, které by vám mohly 
uniknout. Vždy se spoléhejte především na vaše zkušenosti a dovednosti. Chce to přemýšlet. Dvakrát měř, jednou 
řež. Dále mějte na paměti, že ne všechny detaily musí být použity. 
V případě nejasností nebo vašich poznámek mě neváhejte kontaktovat. Rád poradím, popřípadě tento návod 
doplním či opravím. 
Na stránkách http://ttjenik.wz.cz naleznete několik fotografií a postupů doplňujících tento návod. 
 
Rám vozu 
Nejlépe o pevnou hranu kovového hranolu ohněte boky rámu 1. U 
vybrání v oblasti transformátoru dbejte zvýšené opatrnosti. Ohybové 
drážky doporučuji protáhnout hranou skalpelu nebo pilníku. Do otvorů 
v hranách vletujte účka 2 a čtyři maznice 4. Do otvorů v oblasti 
transformátoru pak čtyři držáky mříží 3 a to tak, aby jejich horní 
plocha lícovala s horní plochou rámu. Celou vrchní plochu rámu nyní 
přebruste do roviny. Zespod vletujte natvarované podélníky 5,6,7 a 
konzoly podvozků 8, do kterých nejprve vletujete šroub M2. Jazýčky 

vyčnívající z horní plochy rámu ponechte, budou sloužit 
k přesnému usazení obou kabin a transformátoru. Doplňte 
stupačky 9, 14, 17 a ostatní detaily 10, 11, 12, 13 dle obrázku. 
Z dílů 15 natvarujte bedny baterií, doplňte konzoly 16 a víka 22. 
Za konzoly vletujte do otvorů v rámu. Pokud budete osazovat 
čelní plošinu 19, přihněte na ni boční křidélka a středící čepy. Na 
křidélka přiletujte zábradlí 20. Drobné zámkování na zábradlí vám 
pomůže se správnou polohou, čepy na plošině pak s usazením 
na rám. Na jedné straně vozu prochází vedení několika 
rozvodnými skříněmi. Do dílů 21 navrtejte v místech naznačení 
potřebné otvory, dle modelované verze vozu, díl natvarujte a 

připevněte na rám. Dejte pozor, aby v budoucnu nedocházelo ke kolizi 
s podvozkem při průjezdu obloukem. Z kousků drátů vymodelujte potrubí. 

 

Nárazníky 
Pokud nemáte k dispozici odlévané 
nárazníky, můžete si je vyrobit z leptu. Na 
tenčí trubičku délky cca 10mm naletujte 
talíř nárazníku 18. Uřízněte 3,1mm z větší 
trubičky a navlékněte na nárazník. Po 
osazení by měly nárazníky vyčnívat cca 
5,15mm od čelní plochy rámu. 
  
Malá kabina 
Natvarujte a sletujte malou kabinu 23, 
zespod vletujte dno 24. Pozor na správné 
zámkování. Ohněte detail 25 a vletujte 
nebo vlepte do otvoru ve střeše. Kabinu 
pečlivě vybruste a doplňte kratšími okapy 
41. Před jejich přiletováním přihněte oba 
konečky. Osaďte kryt 26, dvířka 27 a 
zevnitř pak nasuňte držáky koncových 
svítidel 28. Dále přiletujte tři konzole 29, 
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plošinu 30 a malý žebřík 31. Při převozu jsou plošina a žebřík sklopeny, při připojení na vedení bývají ve 
vodorovné poloze. Pokud se rozhodnete pro model s pomocným rámem 33, doplňte pomocí kousku drátku 
vytahovací kladky 32. Natvarujte konzole izolátorů 34 a vletujte desky 35. Konzole můžete vyplnit epoxidem a 
dotmelit do požadovaného tvaru a až poté vlepit do prohlubní ve střeše. Doplňte madla 49, pro které převrtejte 
otvory v kabině. Vlepte rám okna 50, vhodné dveře 51 a schránku 53. Vyberte správné mříže 54, ohněte jejich 
konečky a vlepte do otvorů vedle oken. Do stěny u transformátoru vlepte mřížku 45. 
 

Velká kabina 
Pomocí nejrůznějších kulatých předmětů, pozvolna směrem od středových ohybů, 
natvarujte kabinu 36. Ke kontrole správného tvaru použijte příčku 37. Pokud vše 
sedí, příčky vletujte a doplňte i obě bočnice 38 a 39. Naletujte dno 40, znovu dejte 
pozor na správné zámkování. Kabinu pečlivě vybruste. Vletujte přihnuté okapy 41 
a na čelo pak okap 42. Přehnutím natvarujte čtyři kryty 43, přihněte packy, 
proletujte a vsuňte do otvorů ve střeše. Ohněte nožičky plošin 44 a usaďte do 
otvorů. Přehněte a proletujte mechanizmus brzdy 46. Horní nožičku prostrčte 
ohnutou konzolkou 47 a celek vletujte do otvorů v čele. Dolepte kolo 48. Doplňte 
mřížky 45 a 52, okna 50, dveře 51 a madla 49. Přihněte konečky mříží 54 a 
vsuňte do patřičných otvorů.  
 

Transformátor 
Natvarujte tělo transformátoru 55 a sletujte spolu se dnem 56. Doplňte žebrování 57. Pozor, čtyři kratší žebra 
přijdou umístit pod otvory dle obrázku. Vletujte konzoly 58 a 60, doplňte deskami 59 a 61. Levá konzole 60 je ve 
dvou provedení dle modelované varianty. Nyní do horních otvorů vsuňte trubičky Ø0,5 délky 10,4mm. Přiletujte 
horní díl 62 a po přebroušení překryjete dílem 63. Talířky 64 neletujte na kousky drátků, vlepte do konců trubiček a 
přečnívající část drátků odstraňte. Natvarujte a sletujte olejovou vanu 65, doplňte konzole 66 a olejoměr 67. Do 
dolních dvou otvorů vany vymodelujte z kousku drátů dvě výpustní potrubí doplněné přírubou 68 a na vrch zátku 
plnícího otvoru. Celou sestavu olejové vany vlepte do otvorů v transformátoru. Sletujte chladící skříně 69, do horní 
plochy vlepte zvedací oka 70. Nyní si prostudujte fotodokumentaci a pokuste se vymodelovat potrubí chladícího 
média. Na doplnění je k dispozici několik přírub a ovládacích kol 71ABC. Několik nýtovaných přírub můžete doplnit 
kouskem drátků s bužírkou a vlepit do otvorů v horním překrytí transformátoru 63 jako jakási čidla. 
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Kompletace 
Po nabarvení jednotlivých celků přilepte obě kabiny a transformátor na rám vozu, středící čepy vám pomohou 
s ustavením do správné polohy. Z kousků drátků a nařezané bužírky vymodelujte izolátory, kterými doplníte celý 
vůz dle fotodokumentace. Můžete vytvořit kabelové propojení mezi kabinami a transformátorem. Přihněte konečky 
klecí 72 a přilepte mezi obě kabiny. Doplňte logo ČKD 73. 

 
 
Úprava podvozků Hekttor 
K redukci velkého otvoru v podvozku vletujte podložky A a B. Podvozky přitáhněte maticí a nechte vůli pro jejich 
volný pohyb. Matici doporučuji zajistit proti povolení barvou nebo malým množstvím lepidla. 
 
 


