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1 rám          11 deska pod nárazník   21 dolní rám    31 potrubí       41 podložka 
2 bočnice         12 zábradlí U    22 vnitřní konzole   32 příruba       42 vložka A/B 
3 podpěra         13 zábradlí brzdy    23 ventil    33 plošina       43 konzola 
4 mezičelo          14 mechanizmus brzdy   24 kryt hrany    34 žebřík       44 cedule 
5 zúžení         15 klika brzdy    25 držák svítilny   35 táhlo       45 podložka 
6 čelo          16 schránka    26 konzole svítilny A/B  36 přestavovač I   S1 šablona I 
7 čelo          17 kotvy A/B    27 oko A/B    37 přestavovač II  S2 šablona II 
8 stupačky         18 talíř nárazníku    28 podložka A/B   38 přestavovač III 
9 deska pod hák       19 podložka nárazníku   29 víko    39 plošina 
10 hák šroubovky     20 rakev     30 víko    40 podložka 

   
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 M2x6mm (6kusů)     
Matice M2 (4kusy) + eventuálně (4kusy do cibulí) 
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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. 
Ve stavebnici je několik dílků leptaných do ½  které je zapotřebí ještě ohnout. 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. 
Díly 27 a 28 jsou vytvořeny ve dvou provedeních. Decentní modelovější a o něco subtilnější, vhodné spíše pro 
provoz na kolejišti. Díly 17 a 26 jsou také ve dvou variantách. První z důvodu rozdílného ohýbání, druhý z důvodu 
leptací technologie, která má své výrobní tolerance. Záleží jen na vás, které provedení použijete. 
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. 
 
Rám vozu 
Dle obrázku natvarujte a sletujte obě bočnice 2 a rám vozu 1. Drážku v bočnicích 2 doporučuji protáhnout hranou 
skalpelu nebo pilníku, půjde pak lépe ohnout. Vyberte jednu z modelovaných vložek 42A nebo B a spolu s bočnicí 
vletujte do rámu. Vletujte podpěry podvozků 3. Celou horní plochu rámu obruste do roviny. Nejlépe brusným 
papírem položeným na rovné podložce. Přiletujte mezičelo 4 a čelní plochu zabruste do roviny. Natvarujte a 
naletujte zúžení 5 a natvarovaná čela 6,7. Na vnitřní hrany zúžení vletujte stupačky 8. Doplňte detaily jako desku 9 
s hákem 10, desky pod nárazník 11, zábradlí 12 a zábradlí 13 s mechanizmem brzdy. U zábradlí 13 je potřeba 
pospřehýbat dolní spojení s deskami pod nárazníky, tím dojde k oddálení zábradlí od čelní plochy. Mechanizmus 
brzdy přehněte dle obrázku (doporučuji zpevnit cínem), doplňte kliku s rukojetí zhotovené z kousku drátu. Dolepte 
nárazníky (viz další bod), cedule 44 podložené podložkou 45. Tu přehněte do tvaru Z a stlačte na placato, tak aby 
její výška byla 0,95mm. 
Natvarujte si díly 17A/B (liší se pouze způsobem ohýbání) a přiletujte je na požadované místo na podélníku. Dále 
vletujte konzoli brzdových přestavnílů 43. 
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Nárazníky 
Pokud nemáte k dispozici odlévané nárazníky, můžete si je 
vyrobit z leptu. Na tenčí trubičku délky cca 10mm naletujte talíř 
nárazníku 18 s podložkou 19. Uřízněte 3,1mm z větší trubičky a 
navlékněte na nárazník dle modelované varianty. Po osazení by 
měly nárazníky vyčnívat cca 5,15mm od čelní plochy rámu. 
Možná bude potřeba některé otvory v rámu nebo deskách mírně 
připilovat/převrtat na použitý průměr trubičky. 
 
Rakev 
První možnou variantou je rakev s okapovými šikminami pod vypouštěcími ventily cibulí. 
Prořízněte, nebo prostřihněte ztenčení dle obrázku (modrá barva). Snažte se o rovný a kolmý řez. Červené plochy 
neodstraňujte. 
Druhou variantou je rakev bez okapů.  
V tomto případě odstřihněte přečnívající části (na obrázku červeně) a to jak na rakvi 20, tak na dolním rámu rakve 
21. Na dolním rámu navíc zbruste do šikma. Proříznutí (modrá barva) nedělejte. 

 
Dle pokynů v úvodu nadrážkujte a natvarujte rakev. Zámkování na hranách vám pomůže při letování. Ohněte a 
vletujte vnitřní konzoli 22. Nyní vsaďte dolní rám rakve 21 a postupně a pečlivě přiletujte po celém obvodu. 
Kontrolujte, zda nedochází k prohnutí či jiné deformaci. Nakonec rakev pečlivě obruste. U první varianty zatmelte 
trojúhelníčky na čelech okapů. Osaďte držáky svítilen (zhotovení viz níže), připojovací ventily 23 a kryty hran 24. 
V rámu ohněte držáky táhel. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Držáky svítilen 
Do otvoru v díle 25 navlékněte díl 26A/B dle obrázku a přiletujte. Teprve 
po zaletování odstřihněte koncový čtvereček na díle 25 od tenkého pásku, 
který vám pomůže s manipulací při letování. Díly 26A/B se liší šířkou 
dříku ovlivněnou nestejnoměrným způsobem leptání. 
 
Úprava cibulí 
Natvarujte přípravek S1 a přiložte na horní díl cibule. Tenký drátek 
prostrčený do otvoru pro potrubí vám pomůže při ustavení. Navrtejte 
otvory pro oka. Odbruste čtvercovou část plastu. Na vrcholu vznikne malá 
ploška, do jejího středu navrtejte otvor ø0,5mm. 
Přípravek S2 přiložte na dolní díl cibule. Čtyři packy ohněte tak, aby zapadly 
do mezer v konzolách cibule a tím došlo k vystředění přípravku. Navrtejte 
otvor ø 0,5mm, ten pak převrtejte na ø1,6mm a nařežte závit M2.  
V případě pochybností vlepte matici M2. Spojte obě půlky a svrchu zbruste 
celkovou výšku na 21,7mm. Dolepte plastové choboty, Osaďte oka 27A/B 
s podložkami 28A/B. Do otvoru na vrcholu cibule vlepte drátek 0,5mm a na něj navlékněte a přilepte díly 29 a 30 
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ohnuté dle obrázku, doporučuji ohyby zpevnit cínem. Pro přesné ustavení těchto vík, doporučuji osadit cibule na 
rakev vozu. 
 
Potrubí, plošiny a žebříky 
Na potrubí 31 navlékněte a přilepte příruby 32, jejich počet a poloha je závislá 
na konkrétním vozu. Natvarujte plošiny 33 a žebříky 34 dle obrázku. Potrubí 
zahákněte do zámků v plošině. 
 
Sestavení 
Ohněte packy na dolním rámu rakve 20 do pravého úhlu. Nasaďte na rám 
vozu, ustavte a sešroubujte. Matice přijde vložit do vnitřního prostoru podpěry 
3. Pokud vše sedí jak má, přihněte packy na dolním rámu rakve. Popřípadě použijte i 
lepidlo pro dokonalé spojení rámu s rakví. Pomocí dalších šroubů přitáhněte cibule, 
pozor na správnou orientaci. Osaďte potrubí, plošiny a 
žebříky. Do drážek v rakvi usaďte ovládací táhla 35 a do 
otvorů ve středu rakve vlepte příruby z původní stavebnice, 
které můžete přepásat tenkým drátkem. Pro něj jsou v rámu 
podvozku předleptány malé otvory. Na konzoli doplňte 
přestavovače brzd 36,37,38. Do prostoru mezi zábradlí 
přilepte plošinu 39 na které ohněte držáky koncových 
svítilen směrem nahoru. Možná ji bude potřeba na čele 
podložit, aby nebyla zešikma.  
Ze spodní strany rámu jsou přichystány prostory pro 
osazení kinematik.  
 
Podvozky 
Vzhledem ke kolizi plastových podvozků s lomeným rámem 
doporučuji použít podvozky leptané. K redukci velkého 
otvoru v podvozku vletujte podložky 40 dle obrázku. 
Podvozky přitáhněte maticí a  nechte vůli pro jejich volný 
pohyb. V případě potřeby je možno podvozky podložit dílem 
41. Matici doporučuji zajistit proti povolení barvou nebo 
malým množstvím lepidla. 
V případě použití originálních plastových podvozků LPH je potřeba vymezit jejich středový otvor, který je větší než 
průměr šroubu. Nejlépe kovovou trubičkou, aby se závity brzy neprodřeli. Vzhledem k jejich šířce však počítejte 
s výrazným omezením průjezdnosti obloukem, popřípadě je budete muset zbrousit. 
 

 
 


