
Schéma II - detaily
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Schéma I - hrubá stavba
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Pokyny ke stavbì:
Díly odøežte skalpelem èi ostrým nožem. Pøípadné otøepy zabruste jemným pilníèkem, smirkovým papírem. Díly spolu 
spojujte pájením, drobné lepte  gelovým sekundovým nebo epoxydovým lepidlem.
1/ Natvarujte díly 2 a 3 tak,že spodní lištu podélníku ohnete do pravého úhlu podle pøedleptané rysky a volné èásti ohnìte 
a pøipevnìte k boènici rámu, viz. schéma I.
2/ Na tyto díly pøipevnìte plochy s detaily podélníkù 4 a 5. Všechny otvory pøitom musí pøesnì sedìt na sobì.
3/ Podle schématu I natvarujte díly èelníkù 6.
4/ Z výše pøipravených dílù a dílu 1 sestavte podle schématu I rám vozu.K pøesnému osazení podélníkù rámu pomohou 
otvory a výstupky v dílech 1, 2, 3, 4, 5, 6. Po sestavení rámu pøipevnìte na díly 6 díly 7.
5/ Na kraje rámu pøipevnìte podélné výztuhy, které zvýší podlážku na správnou výšku.
6/ Dále již pokraèujte detaily podle schématu II - uvazovací háky 11 prostrète pøírubami 12 a  umístìte do otvorù v 
boènicích a èelnících rámu. 6 + 6 jich je na bocích, 2+2 na èelech. Na èelníky také umístìte pøíruby nárazníkù 9, pøíruby 
hákù 15, háky 10, spodky nájezdù 8. Boky dovybavte schránkami na tiskopisy 13, koly ruèní brzdy 16, pøestavovaè brzdy  
18.
Chcete-li znázornit novìjší variantu vozu, zdvihací oka na spodku rámu odstraòte a na jejich místo pøipevnìte zdvihací 
háky 17.
7/ Pøipevnìte podlážku 14 na podélné výztuhy 12.
8/ Použijte vhodné trojnápravové podvozky firmy Èambalík,nebo naše leptané, které umoží jejich vìtší rejd a tedy i použití 
na menších polomìrech.
9/ Vybavení spøáhly necháváme plnì v intencích modeláøe, podle jeho zvyklostí, zámìrù a možností. Doporuèujeme 
umístìní spøáhla pomocí jazyku pøipojeného s podvozkem.
10/ Zbarvení modelu: celý vùz je èerný, jen podlážka má barvu syrového "ošlapaného" døeva.
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    Inspirováni podobnými vozy používanými u DR, navrhli po válce naši inženýøi 
plošinový vùz pro pøepravu dlouhých a tìžkých kusových nákladù a zvláštì pak 
vojenské techniky øady Px, kde x naznaèuje použití více než 2- nápravových (v 
tomto pøípadì trojnápravových) povozkù a øady Pxx, který mìl navíc zvláštní 
výbavu - høebenový zvedák, kterým bylo možno vùz nadzdvihnout, vyvázat 
jeden podvozek, opìt vùz šikmo položit na koleje pøípadnì jednou stranou i 
mimo nì, èímž vznikla rampa, po které bylo možno vlastní silou  naložit èi vyložit 
celou kolonu vojenské techniky z vlaku tìchto vozù.
Vozy byly také používány pro zvláštní úèely dráhy ve vyproš�ovacích vlacích, 
kde sloužily jako pojízdné plošiny pro vyproš�ovací tanky VT 34 a VT 55.  
Další informace o tomto voze najdete napø, na internetu na stránkách 
www.parostroj.net v Katalogu nákladních vozù. 

 
Na další nabídku se mùžete podívat na našich  stránkách 
www.hekttor.wz.cz

Nákladní plošinový vùz øady Px a Pxx
Sada dílù ke stavbì modelu  plošinového vozu  ÈSD

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

Nákladní plošinový vùz øady Px a Pxx
HEKTTORHEKTTORHEKTTORHEKTTOR.wz.cz.wz.czSestava podvozku
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