
Gags 51.sk I a II série
Návod

N
Scale
1/160

hocan.cz www.hocan.cz hocan@hocan.cz

27.6.18 V1

Kryty ložisek

Plošina ochozu

Čelo

Dveře

Spodek (střed)

Podvozek základ

Podvozek II. vrstva

Žebřík
Příčník (pod podvozek)

Háky (náhradní, zesilující)

II. vrstva dveří

Stupačky na bok
(náhr., zesilující)

Čelo se žebříkem

Čelo II. vrstva
(se žebříkem)

Víka 

Bok

Bok II. vrstva

 Krátký L prol(na čelo)

Desky nárazníků

 Dlouhý L prol(na čelo)

Široké a úzké stupačky
(na čela)

Žebřík

III. vrstva dveří (výsypky)

Točna podvozku  

 Dlouhý L prol(na čelo)

Dorazy ke dveřím (madla)

Pojezdy dveří 

Kryty větrání

Točna podvozku  
Bok

Stupačky (na čela)

Vrchní kryt dveří (okap)

Příčník (pod podvozek)

Madla (malá, velká)

Kryt vozových nálepek

Podložka
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Sestavení vozu
Jako první si z leptu vystřihneme všechny boční díly a čela. Ty k sobě spájíme. (Dbejte na pořadí a 
otočení dílů viz obrázek). Boky i čela pájíme vždy hladkou částí dovniř (naznačení pro druhou vrstvu 
nám pak pomůže s jejím usazením)

Po sletování základu je na času naletovat II. vrstvu se znázorněnými nýty a proly. Ideální je si celý bok 
položit na základ, srovnat dle proleptání a následně nabodovat. Po nabodování již stačí potřít pájecí 
pastou, přiložit cín a proletovat dokola. Čelo se žebříkem má specickou druhou vrstvu, je označena na 
plánku a liší se táhlem pro zavírání poklopů na střeše.

 
Jako další letujeme kryty větrání na boku. Vzhledem k proleptaným mřížkám, můžeme udělat 
větrání jak otevřené, tak zavřené. Potřeme pastou a za pomocí páječky s cínem prohřejeme.

Nyní doplníme L proly, stupačky a madla na čela. L proly nejdříve
ohneme do správného tvaru, díky proleptání skrz, je to velmi lehké.
Po ohnutí stačí spáru procínovat. Dávejte pozor na správné otočení 
prolů, ohýbají se vždy proleptáním do půlky dovnitř, a na voze jsou 
umístěny hladkou stranou prolu ke středu.

Pro uchycení dveře je třeba na vůz přiletovat pojezdy dveří. jedná se o
lištu s několika úchyty které zapadají do boků skříně vozu. Ohnutí je 
ideální provést v ohýbačce. Pozor, jsou pojezdy levé a pravé!Zároveň
s pojezdem můžeme přiletovat doraz dveří s madlem, nejdříve 
přiletujeme pak ohneme madlo a znovu prohřejeme. Hák pro 
zajištění dveří můžeme přihnout, nebo úplně odstranit.

Spodek vozu se sestává ze středu (s ovládáním, vzduchojemem a brzdovým válcem), 
příčníků a točen podvozků. Všechny díly jsou chyceny do výřezů v bocích skříně.
Střed ohneme proleptanými částmi dolů a vložíme do vozu. umístění vzduchojemu a válce je vždy dále 
od kola ruční brzdy! Do příčníků vložíme mosazné matky a zaletujeme. Můžeme je lehce, dle naznačení 
napříč, ohnout, ale pozor na drhnutí dvojkolí -> proto doporučuji nechat rovné. Po vletování matek do 
naznačených otvorů vletujeme na druhou stranu příčníku točny podvozků. Ty mají úchyty které 
zapadají do výřezů v příčníku a plochy (s proleptanou čárkou) pro oporu podvozku. Tím, že jsou 
podvozky excentrické je třeba nestředového uložení na oporu, tu je možné lehce přihnout, ale  pro 
správný chod jsem to nepotřeboval. Opory vždy směřují ven z vozu, nikoliv opačně!
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Čelo se žebříkem je blíže 
ke kolu ruční brzdy !!

!
!

Směr 
L prolu 

ven a dolů!

Umístění 
dorazu

Pojezd dveří
ohnout proleptáním dovnitř!

Směr točen podvozků

Vzduchojem a brzdový válec
je na opačné straně než 

kolo ruční brzdy!! !

!



Sestavení vozu
Dveře jsou sestaveny ze třech vrstev. Základní vrstva má úchyt pro zavěšení na vůz, 
ten je třeba odstranit dle obrázku (na prototypu fungoval dobře, ale pro lepší 
funkčnost dveří je lepší ho odstranit). Na základní díl se letuje naznačení plechů a 
nýtů s madly, na ně nakonec kryty výsypek, pro lepší pohyb dveří je možné 
ustřihnout spodní část dílu II., nicméně je třeba si dávat pozor aby se výsledný 
otvor nezalil cínem, letujte zvláště pozorně! Výslednou mezeru je možné ještě 
lehce roztáhnout břitem skalpelu pro její zvětšení. Je dobré vyzkoušet chod,
případně jemným smirkem lehce zbrousit hrany, tak aby byl chod dveří velmi
lehký. Dveře půjdou s trochou síly vyjímat přes okap, který je umístěn nad nimi.
Ohledně lakování při zachování funkčních dveří. Ty je možné při trochu síly z 
uložení vyjmout, stačí je natlačit pod okap a vyháknout ven, stejným způsobem 
je po nalakování vložit dovnitř.

Pokud máme dveře hotové, je na čase sletovat okap. Ten se skládá z jednoho dílu a stačí ho pouze 
naohýbat. Opět je proleptán skrz, takže výslednou škvíru je dobré pocínovat. Okap se vždy usadí do 
dvou výřezů ve skříni vozu nadedveřmi.

Podvozek Y25 se sestává ze tří vrstev. Nejprve naletujte všechny vrstvy na sebe
(viz obrázek). Po proletování ostrým nástrojem pročistěte uložení dvojkolí. 
Ohněte proletované boky do pravého úhlu. Po zkontrolování správného chodu 
dvojkolí ohnutí boků zajistěte cínem. NEM šachta se pouze ohne dle proleptání
a proletuje se cínem. Spodní delší díl slouží pro vytvoření nulové polohy spřáhla.
Pro vetší reálnost je možné přihnout brzdy více ke kolu.

Úplně nakonec, nám zbyla střecha a podlaha vozu. Střecha je odlitek, na který přijde doplnit leptaný 
ochoz. Po nalepení je dobré spáry lehce dotmelit. Ochoz je umístěn mimo střed, na středu jsou poklopy 
pro ložení sypkými hmotami (v případě Gags-ů hlavně obilí), které jsou v leptu ještě zvlášť pro možnost 
zesílení, nebo nahrazení stávajících. Konec ochozu je na jedné straně (s madly) u hrany střechy, na 
straně druhé končí u posledního podpěrného bodu. Doporučuji lepit  opravdu kvalitním sekundovým 
lepidlem. Střechu je možné na tupo lepit k čelům skříně, nebo lze použít U proly z leptu. Ty jsou 
umístěny na vrchní a spodní straně archu (jedná se o čtyři čárky, z nichž jsou dvě na oddělení, a dvě na 
ohyb) viz obrázek. Ty se vletují do rohu skříně k čelům, srovnají se tak aby byly zároveň s bočnicí. Na ně 
je pak možné lepit samotnou střechu. Před přilepením střechy je dobré model nejprve umýt, odmastit 
a zbavit zbytků nečistot z letování, o to lépe se chytne i sekundové lepidlo!

Podlaha vozu je pálená laserem a vsazuje se na příčníky podvozku a střed. Má v sobě výřezy na matky. 
Na model je ještě možno doplnit háky, stupačky (čelní, boční) a kola ruční brzdy. Ty jsou již na skříni 
umístěny, ale pro lepší modelovost je lze ještě vytáhnout. Lze lepit nebo pájet, záleží na zručnosti.

Tímto krokem je stavba u konce. Stavebnice je poněkud složitější, ale otevírací dveře přeci jen oživí 
každou zapomenutou rampu u skladiště. V dohledné době se představí i jednodušší odlévaná karoserie 
s leptanými doplňky.

Pokud by byla k návodu jakákoliv připomínka, neváhejte mi napsat!
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Dveře
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II. Vrstva
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Kryty ložisek

Výsledný tvar

Obrazová příloha
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