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Motorová lokomotiva øady T 478.1/749, provedení III. série
Výøez v tomto dílu upravte podle použitého motorku.

Sada dílù ke stavbì modelu dieselelektrické lokomotivy ÈSD
v mìøítku 1 : 120 (velikost TT) vyleptaná do 0,3 mm mosazného plechu
O pøedloze:

1/ Hlavní díl støechy 11 doporuèujeme vyžíhat - rozžhavit na plamenem a nechat vychladnout. Tím
docílíme toho, že moaz zmìkne, nepruží a je tvárná. Dál postupujeme podle schématu II. Všechny
ohyby støechy jsou oblé. Jako pomùcku mùžete použít šablony - žebra 14. Doporuèený postup ohýbání
je takovýto:
- na kulatinì vhodného prùmìru (napø. trubka od vysavaèe) ohneme støechu do velkého rádiusu A. Pøi
práci si pomáháme nejlépe gumovým kladívkem.
- na kulatinì menšího prùmìru pak podobným zpùsobem ohneme rádius B. Pro usnadnìní zaoblení B
jsou z rubu dílu vyleptány drážky.
- pomocí dlouhých kleštièek (ptaèí zobáèek) naohýbáme ohyb C nad èely.

Pøesahy støechy zabruste podle tìla reflektoru 15 a èela støechy na díle 13.

Poté doplníme støechu o žaluzie 40.

Když v roce 1964 vyrobila lokomotivka ÈKD první dva prototypy nové víceúèelové lokomotivy, snad
její konstruktéøi netušili, že se na jejich rýsovacích prknech zrodil stroj, který bude køižovat naše tratì
ještì po 40 letech, ve 21. století a nejen to - stane se také nekorunovanou miss motorových
lokomotiv ÈSD. Øešení bylo na tehdejší dobu u nás nezvyklé - byla to první normálnìrozchodná
lokomotiva našich drah se skøíòovou konstrukcí vršku a dvìma kabinami strojvedoucího, které byly
zèásti vyrobeny ze sklolaminátu. Její poslání bylo jednoznaèné - zaèít ve vìtší míøe nahrazovat parní
trakci. Èasem si vysloužila mnoho pøezdívek, namátkou Berta, Bardota, Zamraèená èi Mraèná, nebo
Dùraz, snad pro výrazný takt svého motoru. Oblíbena je pro svou jednoduchost a nenároènost
provozu a údržby a najdete ji na hlavních tazích i na lokálkách.
Výroba prototypù pokraèovala sedmi stroji 1. série, které se už na první pohled výraznì odlišují od
všech následujících sérií. Druhá pìtaosmdesátikusová série pak byla dokonèena v roce 1967. Èást
této série byla vyrobena bez parního vytápìcího generátoru vlakových souprav, který byl nahrazen
balastem. Tyto lokomotivy byly urèeny výhradnì pro nákladní vozbu a byly oznaèeny øadou T 478.2
.A koneènì tøetí série, dokonèená v kvìtnu 1971, završila celkový poèet øady T 478.1/.2 na 312
strojù.
Konstrukènì se jedná o univerzální ètyønápravovou lokomotivu urèenou pøedevším pro osobní i
nákladní traovou službu. Pro osobní dopravu je vybavena parním generátorem PG 500, známým
jako "Pegas". Pohonnou jednotku tvoøí naftový šestiválcový motor K 6 S 310 DR a trakèní generátor
td 802, tedy stejná jako u lokomotivy T 669, jen nastavená na vyšší výkon 1 104 kW. Skøíò leží na
spodcích uspoøádání Bó Bó. Maximální hmotnost lokomotivy je 72 t, nejvyšší rychlost pak 100 km/h.

O modelu:
Pokud jste mìli v ruce model "Bardotky" II. série od firmy DK - Model a líbil se vám, máme pro vás
dobrou zprávu - náš model je od stejného autora. Naše "Berta" má pochopitelnì provedeny všechny
typické vzhledové rozdíly III. série, tedy prolisy na boènici jsou po celé její výšce a je pozmìnìna
paneláž a umístìní výfuku na støeše. Model se ale vyznaèuje dalšími prvky - je rozmìrovì a
proporènì pøesný a velmi detailnì provedený, a jde o skøíò, detaily støechy èi "masky" podvozkù.
Vznikl nikoli na základì nepøesných plánkù z èasopisù èi knížek, ale na základì pøesného omìøování
skuteèné pøedlohy. Mìøeny byly nejen délky, ale také napø. úhly. Proto si troufáme øíci, že jde v obou
pøípadech o nejpøesnìjší stavebnici modelu lokotivy T478.1 u nás. Oproti modelu firmy DK-Model
byly provedeno nìkolik úprav vedoucích ke zjednodušení stavby.
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