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1 rám     11 stupačka   21 podložka nárazníku  31 zábradlí k plošině 
2 konzole podvozků   12 zábradlí   22 kotvící oko   32 žebřík 
3 čelník A/B    13 mechanizmus brzdy 23 velká příruba  33 horní plošina 
4 maznice    14 klika brzdy   24 potrubí   34 brzdařská plošina 
5 zpevnění    15 rám plošiny   25 malá příruba   35 držák cedulí 
6 hák šroubovky   16 výpustní konzola  26 mechanizmus uzávěru 36 cedule 
7 deska pod nárazník   17 konzola vzdušníku   27 konzola zábradlí  37 ventilové kolo 
8 ventil hadic    18 brzdový mechanizmus 28 horní zábradlí  38 přestavovač brzd 
9 zadní držák koncovek   19 vahadlo   29 konzole na kotel  39 přestavovač brzd 
10 rám stupaček   20 talíř nárazníku  30 boční konzole  S šablona 
           A Podložka do podvozku 
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) 
Šroub M2x4mm (2kusy)    Matice M2 (2kusy)  
Trubička Ø1mm 
 
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 
Nejprve si sletujte konzole podvozků 2, pomohou vám 
jako kontrolní šablona při ohýbání rámu 1.  
Nezapomeňte vletovat šrouby M2x4. Rám 1 natvarujte 
dle obrázku. Ohybové drážky doporučuji protáhnout 
hranou skalpelu nebo pilníku. Do rámu vletujte obě 
konzole. Stejně jako u dílu 1 protáhněte drážky v obou 
čelnících 3, zvláště na krajích kde je ½ tloušťky plechu. 
Díly ohněte a přiletujte na rám. Pozor na záměnu, díly i 
rám jsou označeny písmeny A a B. Přehněte dílky 4 a 
vletujte do čtyř otvorů v rámu vozu. Vletujte také 4x 
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zpevnění 5. Na čela pak přiletujte hák šroubovky 6, 
desky pod nárazníky 7 a ventily průběžného vedení 8.  
Na čelo A doplňte zadní držáky 9, u kterých nejprve 
přehněte malé čtverečky na koncích, které pro zpevnění 
proletujte. Po nalepení nárazníků, návod na jejich 
výrobu naleznete níže, ještě vlepte kotvící oka 22. 
Natvarujte rámy stupaček 10, navlékněte zevnitř rámu 
vozu na zpevnění 5 a přiletujte. Doletujte stupačky 11 a 
jejich horní plochu zabruste do roviny. Zábradlí 12 
osaďte na čelo B tak, aby malé zámky v dolní části 
zábradlí zapadly do zámečků v čelníku. Doplňte 
přehnutý mechanizmus brzdy 13, který doplňte klikou 14 
s kouskem drátky napodobujících rukojeť. Nakonec 
osaďte rám plošiny 15. Brzdařskou plošinu 34 osaďte až 
po nalakování, popřípadě nahraďte kouskem dýhy. 
 
 

Na spodek rámu naletujte ohnutou konzoli 16 a dva dílky 17 jako 
držáky vzdušníku. Brzdový mechanizmus 18 je ve dvou místech 
ztenčen. V tomto místě přetočte dílek o 90° dle obrázku. Poté místo 
zpevněte cínem. Přes rámeček leptu tloušťky 0,3mm přehněte 
ramena vahadla 19, navlékněte a přilepte na mechanizmus 18. Poté 
vletujte celou sestavu do otvorů v rámu. Do odlitku brzdového válce 
navrtejte z obou stran otvor Ø0,5mm. Z mechanizmu brzdy 
vystřihněte potřebnou část (cca 3mm) a do mezery navlékněte 
brzdový válec. Výpustní potrubí zhotovte z trubičky Ø1mm a na její 
konce přilepte odlitky přírub. Potrubí přilepte na konzoli 16. Můžete 
doplnit ventilové kolo 37. Na konzolky 17 přilepte vzdušník. 
 
Nárazníky 
Pokud nemáte k dispozici odlévané 
nárazníky, můžete si je vyrobit z leptu. 
Na tenčí trubičku délky cca 10mm 
naletujte talíř nárazníku 20 s podložkou 21. Uřízněte 3,1mm z větší 
trubičky a navlékněte na nárazník. Po osazení by měly nárazníky 
vyčnívat cca 5,15mm od čelní plochy rámu. Aby nárazník nekolidoval 
v rámu s dílkem 5, je potřeba jeho čep asi do ½ zbrousit. 

 
Kotel 

 
 
Očistěte kotel a veškeré otvory převrtejte vrtákem Ø0,4mm. Zelené otvory vrtejte směrem k ose kotle, červené pak 
ve vodorovném směru. Hloubka otvorů cca 2 až 3 mm. Kotel přilepte na rám vozu. 
Do kousku cuprextitu (nebo kousku starého plošného 
spoje) navrtejte čtyři otvory dle přiložené šablony S, 
která je součástí leptu. Do otvorů vsuňte zábradlí 28, 
ohněte o 45° a poté opět z přípravku vyjměte. Do 
zbývajících dvou otvorů vsuňte konzoly 27 a opět osaďte 
zábradlí 28. Zábradlí přitiskněte na hranu konzol, musí 
se dotýkat po celé délce. Spoj proletujte. Poté 
odstřihněte vodící kolíky na zábradlí 27, ty na konzole 
28 musí zůstat, za ně zábradlí přilepte do otvorů v kotli.  
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Doplňte mechanizmus horního uzávěru 26, který vznikne sletováním dvou 
protilehlých dílů. 
Na čelo kotle sestavte armaturu potrubí z dílu 24 a po dvou dílcích přírub 23 
a 25. Na boky kotle pak dolepte konzole 29, 30 a držáky cedulí 35. Boční 
cedule 36 přilepte až po nabarvení. Pomocí kulatiny ohněte boční žebříky 
32 a to tak, že ohyb je pouze po čtvrtou příčku seshora. Zbytek musí zůstat 
rovný. Až nyní přihněte obě packy a malé konečky na horním konci 
žebříků. Při ohýbání dejte pozor na správné určení vnější a 
vnitřní strany žebříku. Žebříky dole přiletujte na rám, 
nahoře přilepte k zábradlí. Horní plošinu 33 osaďte 
až po nalakování, popřípadě nahraďte 
kouskem dýhy. Po nalakování také dolepte 
oba přestavovače 38 a 39. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Úprava podvozků Hekttor 
Jelikož jsou podvozky z modelových důvodů širší než ve skutečnosti a také 
projížděné oblouky neodpovídají realitě, dochází k jejich kolizi s rámem vozu. Je 
tedy nezbytné oba podvozky po zkompletování zbrousit dle obrázku. Výšku zbroušení si ověřte osazením 
podvozky na rám vozu. Musí se pohybovat volně, bez kolize s rámem. 
K redukci velkého otvoru v podvozku vletujte dvě podložky A. Podvozky přitáhněte maticí a nechte vůli pro jejich 
volný pohyb. Matici doporučuji zajistit proti povolení barvou nebo malým množstvím lepidla. 
 

 
 


