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1L – Chłodnia TT 
 

 

Wskazówki ogólne 

Model wagonu 1L nie  należy do trudnych ale jest bardzo pracochłonny. Należy unikać 

pośpiechu a podstawowymi zaleceniami  jest zachowanie dużej dokładności przy wycinaniu 

części metalowych, staranne formowanie ich oraz dopasowywanie do siebie przystających 

elementów ponieważ to zaważy na końcowym wyglądzie modelu. Przed rozpoczęciem 

budowy zaleca się szczegółowe zapoznanie z instrukcją oraz schematem ponumerowanym 

arkuszem. Budowę należy prowadzić wg. numeracji części. 

Z narzędzi potrzebne nam będą: ostry nóż(skalpel), nożyczki do blaszek (bardzo małe), 

twarda podkładka do wycinania blaszek, papiery o różnej ziarnistości(300, 600, 1000, 1200), 

pilnik iglak, zaginarka do blaszek lub noże monterskie(z łamanym ostrzem), linijka, penseta, 

lutownica z dość ostrym grotem, cyna z małą ilością kalafonii, topnik, klej cyjanoakrylowy. 

 

 

 

Inne wskazówki: 

Jeśli zamierzamy lutować  to należałoby wyciąć sobie z cyny cienkie plasterki, ja używam 

cyny φ1mm. To pozwoli nam uniknąć tzw. buły podczas lutowania. Zawsze łatwiej dodać 

cyny niż potem usuwać jej nadmiar. Przy każdym lutowaniu w miejsce gdzie ma być lut 

dajemy odrobinę topnika. Tak więc za każdym razem kiedy piszę lutujemy mam na myśli 

spasowanie elementów, zakroplenie topnika, nabranie cyny na grot i zlutowanie elementów. 

Lutowanie możemy również zastąpić klejeniem tak więc słowo lutujemy jest tożsame ze 

słowem kleimy. 

Blaszki wyginamy tak aby podtrawienia były w środku, chodź nie jest to regułą. W opisie 

budowy będzie zaznaczone jak należy wygiąć element. 

 

http://www.eaos.pl/


 
 

Element nr. 5 zaginamy najpierw o 18 stopni podtrawieniem do zewnątrz a potem dopiero 

skrzydełkami z podtrawieniami do środka. 

Montaż mechanizmu KKS można zobaczyć tutaj: 

http://www.youtube.com/watch?v=8bcuO_Nf7p0 

Części  20-16 wycinamy z arkusza, wyginamy odpowiednio i malujemy na czarno. Montujemy dopiero 

po pomalowaniu wagonu. Ułatwi to am pracę. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8bcuO_Nf7p0


 

 



 

 

 

Malowanie wagonu nalezy zacząć od gruntownego wyczyszczenia wagonu w środku odtłuszczającym. 

Potem wszystkie elementy należy pomalować podkładem, najlepiej samochodowym. Następnie 

szlifoujemy niedoskonałości które wyszsły po pomalowaniu wagonu podkładem i dopiero nanosimy 

kolor. Całość po położeniu kalek malujemy lakierem ochronnym. 

Montaż pudła wagonu i ramy następuje poprzez włożenie ramy do środka pudła. Nastepnie 

wkładamy bufory i dajemy małą kroplę kleju od spodu ramy w miescu montażu bufora. 

Wszelkie pytania mile widziane, proszę je kierować na rangerttmf@gmail.com 
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UMF-Unique Model Factory 

Profesjonalna pracownia modelarska, sprzedaż detaliczna i hurtowa modeli, projektowanie 

modeli, doradztwo techniczne z zakresu modelarstwa kolejowego. Projektowanie zestawów 

fototrawionych oraz części taboru kolejowego. 


