Postup práce
1/ Díly oddìlíme od rámeèkù, zaèistíme
2/ Podle obrázkového návodu postavíme a dokompletujeme tøi podsestavy - A/
kompletní rám, B/ kabinu, C/ nástavbu - korbu
3/ Po jejich sestavení je nabarvíme: A/ èernou barvou, B/ a C/ napø. modrou,
oranžovou, jak T 148 nejèastìji vidíme.
4/ Z materiálu prùmìru 0,5 mm (struna,drát...) pøipravíme osky náprav a sklápìcí
korby. Korbu pøipevníme sklopnì k pomocí jedné osky provleèením otvorem v rámu
korby 4 a úchytem 18, která je pøipevnìna na korbì, sestavu vydistancujeme
pomocí ètyø podložek 19, po dvojici mezi rámem a úchytem.
Pøed pøipevnìním kol na nì zrubu navrtáme otvory patøièného prùmìru pomocí
vrtací šablony 24. Jedno pøední kolo je rezerva, patøí na úchytku na díle 8.
Nìkolik rad pro práci s lepty
1/ Díly z plechu dostanete buï vystøižením ostrými nùžkami, nebo pomocí ostrého
skalpelu na tvrdé podložce (sklo)
2/ Zarovnání otøepù - pokud je možno, zkuste odøíznout otøep pøesnì skalpelem,
jinak zabruste jehlovým pilníèkem nebo smirkovým papírem
3/ Ohýbání - nìkteré díly je nutno ohnout do zpravidla pravého úhlu. Pro tento
pøípad jsou na dílech pøedleptány ohýbací drážky. Aby byl díl ohnut co nejpøesnìji,
je dobré ohýbací drážku "projet" skalpelem a pak ohnout na nìjaké hranì (výborná
je rovnì øezaná hrana sklenìné tabule).
4/ Pøed další prací je nutno díly odmastit, napø. lihem, stejnì tak plochy, kam
budeme dílky lepit. Vhodné je také díly mírnì zdrsnit napø. smirkovým papírem
nebo práškem Toro.
5/ Lepení - plechové dílky je možno lepit k sobì i na plast gelovým sekundovým
lepidlem (napø. Loctite Gel) nebo lepidlem epoxydovým.
6/ Po lepení celý povrch znovu odmastíme
7/ Celý model nebo díl nastøíkáme základní barvou na kov, napø. støíbrnou
Hammerite.
8/ Další barevná úprava už nevyboèuje z modeláøské praxe
Nìkolik rad pro práci s odlitky
1/ Díly pomocí skalpelu, brusného papíru zrnitosti 600 a jehlových pilníèkù oèistíme
od otøepù.
2/ Podobnì jako lepty, i odlitky z polyuretanu se lepí pomocí sekundového lepidla.
Stejnì tak se lepí i odlitky s lepty.
3/ Pokud je díl pouze z odlitku, dá se barvit bìžnými modeláøskými barvami. Pokud
má díl nalepeny leptané èásti, musí se také nejdøíve nastøíkat základovkou na kov.
4/ Barvení kabiny - na místa, kde jsou okna a mají proto zùstat prùhledná,
naneseme maskovací kapalinu (v podstatì vyhovuje i lepidlo Herkules), nejlépe
ostrou špièkou páratka rozetøeme po celé ploše okna. Dbáme, aby netekla pøes
rámeèek okna, pøípadnì po zaschnutí oøízneme. Jakmile kapalina zaschne,
støíkáme, po zaschnutí barvy maskovací film z oken sejmeme, opìt mùže omoci
zaostøený konec párátka.
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Stavebnice nákladního automobilu Tatra T148
S nástavbou tøístranná sklápìèka S3
Díly ke stavbì modelu nákladního auta ve velikosti TT
Pøedloha:
Málokteré silnièní vozidlo je spojeno s železnicí více, než nákladní vozy
Tatra. Vždy bez jejich pøispìní by nemohla být postavena mnohá
železnièní stavba, a násep, propustek, most, stanièní budova - prostì na
co si vzpomenete. Vždy bylo tøeba stovky tun materiálu odvézt nebo
naopak pøivézt. Zvláštì pak významná byla ètveøice "stovkových" Tater,
tedy T 111, T 141, T 138 a T 148. Tahaè T 141 používaly u ÈSD a DR jako
tahaèe silnièních podvalníkù pro železnièní vozidla typu Cullemeyer,
ostatní tøi pak sloužily s pestrou paletou nástaveb, napø. jako rypadlo, jeøáb
a samozøejmì nejèasteji s korbou jako sklápìèka a také se zmínìná trojice
doèkala úprav na dvojcestné vozidlo, tedy s možností pohybu po kolejích.
Poslední "stovkový" model jsme si vybrali jako pøedlohu našeho modelu v
nejtypiètìjší úpravì - s tøístrannou sklápìcí nástavbou, tedy T 148 S3.
Tento typ byl vyrábìn v Tatøe Kopøivnice, n.p., od roku 1969, až do roku
1982, kdy z továrny vyjel poslední, 113 647. kus.
Model:
Jeho vývoj byl pomìrnì nároèný. Jednak jsme chtìli co nejvìrnìji provést
pøední èást s kabinou, která je dost složitì tvarovaná. Pro výrobu mustru
jsme kombinovali technologii 3D tváøení a leptu. No a také jsme chtìli
vyzkoušet, jak bude vypadat technologický pomìr 50 : 50 - zhruba polovina
stavebnièky je totiž z odlitkù, a další je z leptu.
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Vybrousit do hloubky
1 mm
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Pøední kolo
2x plus
1x reserva
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Vrtat vrtáèkem prùm.
0,3 (0,4) mm,
do otvorù pøíjde
zrcátko a "tykadlo"
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Zadní kolo
2x plus
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Vrtat po slepení vrtáèkem stejného prùmìru,
jako budou osky náprav
skrz pøes otvory v leptu držáku
náprav 5 a odlitek hlavního rámu 2
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