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Kontejnerový vůz SGNSS
verze ČD / ČD Cargo

Ÿ mosazná planžeta s leptanými díly 1ks
Ÿ sada obtisků pro verzi ČD a ČDC  1ks
Ÿ plastový podvozek Y25CS   2ks
Ÿ kinematika krátkého spřáhla  2ks
Ÿ spřáhlo      2ks
Ÿ kovové dvojkolí 7,7mm   4ks

Ÿ plastový nárazník    4ks
Ÿ matice M3     2ks
Ÿ šroub M3x4     2ks
Ÿ nerezový čep 3x4mm   2ks
Ÿ nerezový čep 3x6mm   2ks
Ÿ měděný drát průměru 0,4mm  1ks

  Stavebnice vozu SGNSS z leptaného mosazného plechu představuje vůz pro přepravu 
kontejnerů a výměnných nástaveb. Vůz tohoto typu lze v současnosti vidět ve větších 
počtech na tuzemských i zahraničních tratích nejčastěji v ucelených soupravách.

  Model lze sestavit ve dvou variantách - do provozu nebo do vitríny. Provozní verze je 
vybavena spřáhly, avšak postrádá šroubovky, madla pro posunovače a vzduchové hadice, 
které by bránily plynulému chodu spřáhel a při manipulaci by se mohly snadno ulomit. 
Vitrínová verze naproti tomu obsahuje všechny detaily skutečného vozu.

  Vůz lze ložit jakýmikoli kontejnery a nástavbami splňujícími normu NEM 380. Náklad stačí 
na vůz volně položit, nevyžaduje žádnou dodatečnou fixaci.

Stavebnice obsahuje všechny komponenty potřebné k sestavení plnohodnotného modelu v 
měřítku 1:120 v jedné ze dvou variant.
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Úvod

  Před započetím stavby si důkladně prostudujte návod. Pokud narazíte na jakýkoli problém 
nebo chybu, neváhejte nás kontaktovat - uděláme vše, co je v našich silách, abychom Vám 
pomohli a poradili. Díly A-G je třeba naohýbat z přiloženého měděného drátu, nezapomeňte 
si proto nachystat vhodné nářadí. Při stavbě postupujte pečlivě, nespěchejte a každý krok si 
nejprve řádně promyslete

Sestavení

  K vyjmutí dílů z planžety používejte zalamovací nůž. Díly ohýbejte vždy drážkou dovnitř. 
Doporučujeme spojovat díly pájením. Alternativně je možné model slepit vteřinovým 
lepidlem, mějte však na paměti, že lepené spoje jsou velmi křehké, a proto není takto 
sestavený vůz vhodný do provozu.

Varianty

  Vůz je možné sestavit ve dvou mírně odlišných variantách - do provozu nebo do vitríny. 
Provozní varianta postrádá šroubovky, madla pro posunovače a vzduchové hadice, protože by 
vadily volnému pohybu spřáhla a byly by značně náchylné na poškození nebo ulomení. 
Naproti tomu varianta do vitríny nemá spřáhla ani kinematiky, ale je osazena všemi detaily 
skutečného vozu.

 Pokud se rozhodnete pro provozní variantu, při stavbě vynecháte pouze krok 22 - osazení 
detailů. Pro variantu do vitríny budete od kroku 22 pokračovat rovnou ke krokům 25 a 26 - 
sestavení a připevnění podvozků a dokončení modelu.

Barvení a nanesení obtisků

  Před osazením kinematik a přišroubování podvozků je třeba model nabarvit. Nejprve celý 
vůz důkladně odmastěte. Tento krok je nezbytné provést velmi pečlivě, jinak se může stát, 
že se bude nanesená barva z modelu olupovat. Vůz nabarvěte dle vlastních preferencí a 
nakonec naneste lesklý lak. Každý obtiskový motiv obstřihněte co nejtěsněji, na minimálně 
dvě minuty ponořte do čisté vlažné vody a následně obtisk opatrně přeneste na povrch 
modelu. Použijte například vatovou tyčinku. Vyvarujte se jakýchkoli ostrých nástrojů, které 
mohou obtisk snadno protrhnout. Je nutné důsledně dodržovat dobu nezbytnou k 
perfektnímu oddělení obtisku od podkladového papíru, jinak může dojít k jeho poškození. 
Nikdy se nepokoušejte oddělit obtisk od podkladového papíru násilím! Obtisky nechejte po 
nanesení důkladně zaschnout alespoň čtyři hodiny. Nyní model znovu přelakujte a dle 
vlastního uvážení patinujte.

Dokončení

  Osaďte kinematiky se šachtami a vsuňte do nich spřáhla. Nakonec připevněte podvozky. 
Šrouby v maticích zajistěte kapkou gelového vteřinového lepidla. Spoj zůstane rozebíratelný, 
šrouby se však nebudou samovolně povolovat. Hotový model bez problémů projede i oblouky 
s poloměrem 353mm (menší jen s obtížemi a po výraznějších úpravách kinematik a 
podvozků, popřípadě po výměně dvojkolí za kola s nízkými okolky), je však třeba zabrousit 
rohy kinematik, do kterých při větším vytočení podvozků naráží okolky dvojkolí. Vůz lze ložit 
jakýmkoli nákladem splňujícím normu NEM 380.

  Dokončený model skladujte v bezprašném prostředí a mimo přímé sluneční světlo.



  Leptaná stavebnice plošinového vozu Sgnss ve velikosti TT 1:120 obsahuje všechny součásti potřebné pro 
sestavení plně funkčního modelu železničního vozu. Stavebnice neobsahuje nářadí potřebné pro stavbu.

  Při stavbě modelu se řiďte pokyny v návodu. Neručíme za případné škody vzniklé v důsledku nerespektování 
návodu.

  Z hlediska legislativy se nejedná o hračku. Stavebnice ani dokončený model nejsou určeny pro děti mladší 14 
let. Hrozí odlomení a spolknutí nebo vdechnutí malých částí.

  Model nevhazujte do směsného komunálního odpadu. Roztříděný materiál uložte na sběrných místech k tomu 
určených.

14
Výrobce:
S Models
info@smodels.cz

Verze modelu v1.01. Vyrobeno v České republice. ©2017, S Models


