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7 podložka s podpěrou 
8 konzola 
 
Další možný použitý materiál: 
Kovové dvojkolí 7,8mm 4kusy 
Pomocný drát ccaØ0,3mm pro 
montáž 
Drát ccaØ0,4mm na táhla brzd 
Šroub M2x4mm (2kusy), 
Matice M2 (2kusy) 
 
 
 
 
 
 

Několik poznámek úvodem. 
Pro hladký průjezd oblouků je nutné provést úpravu skříně vozu! 
Doporučuji si celý návod nejprve prostudovat a až poté se pustit do samotné stavby.  
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. 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 doplňujících tento návod. 
 
Postup 
Natvarujte jednotlivé vrstvy podvozku. Všechny ohyby 
doporučuji zpevnit cínem, zvláště drobné detaily mají 
tendenci odpadávat. Sestavte podvozek z jednotlivých vrstev 
dle obrázku. Pro jednoduchost je zobrazena pouze ½ 
podvozku. Polohu jednotlivých dílů vystředíte provléknutím 
pomocného drátku skrz oka v jednotlivých vrstvách. Celou 
sestavu stáhněte kolíčky a pečlivě proletujte, cín přidávejte 
postupně, aby nedošlo k zalití detailů. 
 
Odřežte nebo odpilujte pomocná 
oka s drátem. Pomocí žiletkové 
pilky prořízněte můstek na díle 
4. Osaďte detail ložiskových 
krytů 5 a 4x drát spojující 
brzdové třmeny. 
 
Ohněte konzoly 8 a přiletujte nebo přilepte do nich matice M2. Na chladírenském voze 
sejměte původní podvozky a přilepte obě konzoly. Zahloubení v konzolách vám pomůže 
s jejich ustavením. Z důvodu kolize s maticí budete muset nejspíš odstranit domky čepů 
původních podvozků. Přišroubujte podvozky s mírnou vůlí pro otáčení a zajistěte malým 
množstvím lepidla nebo barvy. K vymezení vůle mezi podvozkem a konzolí použijte 
podložky 6 a 7. Podložka 7 má rozšíření kontaktní plochy do stran, které by mělo omezit 
kolébání vozu. Můžete ji přiletovat přímo na podvozek.  

 
 


