
Foto návod na slepení modelu nákladního vozu řady Oa.
Tento model lze zařadit od IV provozní epochy. V provozu je používán ve dvojicích, slouží 

k přepravě dlouhých nákladů.
Více informací o skutečném voze lze najít na  www.parostroj.net 



Model vozu  lze sestavit velmi snadno, není třeba díly dodělávat, jen pozor na dokonalé 
začištění přechodových můstků (obdoba vtoků na odstřicích) řezaných ploch, které na sebe mají 
dosedat. Model je sestaven z většího počtu dílů, které na sebe navzájem dosedají. Nepřesnost, pří 
začištění, se zde sčítá a následkem toho může dojít k situaci kdy díly přestanou navzájem pasovat. 
Jednotlivé díly se snadno vyřezávají z archů, postačuje odlamovací nůž. Většina dílů je opatřena 
zámky, které zaručují vzájemnou polohu . Díky tomu práce postupuje velmi rychle.Čela vozu jsou 
opatřena drážkou pro vlepení šachty spřáhla, drážka musí být na pravo. 

Pro slepení stavebnice můžeme použít jakékoliv lepidlo na plastikové modely, případně 
rozpouštědla ( toluen, toluenovou směs, perchlor) a lepidlo na papír.

Novinkou tohoto modelu je přepracovaný podvozek. Ten se od původní podoby odlišuje 
počtem vrstev, původně čtyři (plast, papír, papír, papír), nyní poze dvě tři vrstvy (plast, papír, papír). 
Zásadní rozdíl je ovšem v použití ložisek pro hrotové uložení dvojkolí. Jako první se vmáčknou 
ložiska dvojkolí do otvorů v bočním plastovém díle podvozku, je třeba použít sílu, protože uložení 
je hodně natěsno. Lepidlo jsem zde nepoužil! 

Postup: na pevnou podložku položíme ložisko dírou dolů, nasadíme díl podvozku, a 
přitlačíme díly prsty co nejblíže otvoru pro ložisko, do okamžiku než boční díl podvozku dosedne 
celou plochou na podložku. Ložisko svým vypouklým koncem nyní přesahuje přes boční díl 
podvozku, to vytváří osazení, které vystředí další papírovou vrstvu podvozku. Podvozek se musí 
nechat zaschnout na rovné podložce.Další vrstvy lepíme jakýmkoliv lepidlem na papír. Lepidlem na 



papír jsem vyplnil i prostor kolem ložiska hrotového uložení. Pozor na přebytky lepidla, mohou 
zanechat viditelné stopy.

Proti ostatním modelům vozů je zde čep podvozku řešen ze dvou částí, aby umožnil 
nasazení podvozku. V části čepu jež se nasazuje do vozu je vlepená matice, podvozek se nasadí na 
čtvercové osazení a přišroubuje se přes pomocnou destičku.

Stavbu skříně začneme slepením výztuhy rámu a dílů s klanicemi, tyto tři díly tvoří základ 
modelu. Klanice jsou profilové, pozor na otočení dílu. Po slepení navlečeme na začátek klanic 
podlahu vozu, zatím bez lepení, je to proto že otvory v podlaze udrží rozteč klanic. Po zaschnutí 
lepidla, přilepíme podlahu na model. Papírové díly stavebnice lepím k plastovým dílům pomocí 
rozpouštědla, tak že papír se napustí rozpouštědlem a přiloží k plastovému dílu.



Při lepení papírové podlahy, je zapotřebí postupovat opatně, klanice jsou dost tenké a rozpouštědlo 
z papírové podlahy  může narušit předchozí slepaný spoj a klanice se mohou začít různě naklánět, 
hlavně při manipulaci  s dílem. Sestavu je třeba před pokračováním práce nechat zaschnout. 

Dalším krokem je příprava šachet pro spřáhlo. Tento model umožní použití krátké šachty 
11,5 mm. Sestavení je snadné a funkce je dostatečná. Do prostoru šachty lze použít případně kulisu, 
podle vlastní zvyklostí.

Díly šachty spřáhla slepíme na sebe, podle obrázku se naohýbá pružinový drátek. Pružinka 
šachty se zafixuje až po vlepení šachty spřáhla do modelu, kdy musí zůstat nepřilepená v otvoru 
vrchní destičky a mezi skříní vozu. Hned po přilepení šachty na model doporučuji provést kontrolu 
funkčnosti. Šachtu spřáhla jsem lepil na model až jako poslední díl, přesahující konec pružinky je 
výš než rám vozu a model se nedá postavit rovně, komplikuje to pokračování stavby.

Připravíme čelník s drážkou pro šachtu spřáhla, drážka musí být vpravo a plastové bočnice. 
Díly jsou opatřeny zámky zajišťující vzájemnou polohu. Těmito díly oblepíme kostru vozu. Zde 
opět připomínám začistění dílů, a pozor při lepení čelníku na jeho kolmost k podlaze vozu.



 Při manipulaci s papírovými díly doporučuji jemné zacházení. Bočnice vozu polepíme 
gravírovaným papírovým dílem, na čelník nalepíme čelnice s podkladnicemi nárazníku, nárazníky a 
přejezdové můstky. Přejezdové rampy u nárazníků, jelikož jsou z papíru doporučuji je lepit po 
přilepení nárazníků, trochu zavazí a mohlo by během práce na modelu dojít k ulomení. 
Dokompletujeme díly spodku vozu, díly středového čepu, závaží, spodní rošt podlahy.



Oplen tvoří plastový základ, na ten se nalepí papírové díly. Mezi podlahu vozu a oplen 
nalepíme do vyznačeného místa papírový kroužek. 

Některé papírové díly jako řetězy klanic, kroužek pod oplen jsem natřel přímo v aršíku 
natírat například řetězy nalepené na klanicích jde velmi pomalu. Nelze spěchat může dojít k utržení 
řetězu.

Oplen není funkční. Podle předpisů má být oplen během přepravy vytočen do podélné osy 
vozu a klanice mají byt položené na podlaze vozu. Většinou se ale přepravuje ve vztyčené pozici. 



Na vůz nalepíme schránku na přechodky, tažné kotvy, řetězy klanic, uvazovací háčky, 
stupačky pro posunovače, kolo ruční brzdy. Některé z uvedených dílů jsem nepoužil, jelikož velká 
část mého vozového parku nedisponuje podobnými detaily. 

Povrch modelu tvoří většinou papír, pro barvení jsem použil obyčejnou černou temperku. 
Všechny papírové díly, kromě podlahy vozu, jsem natřel štětcem, asi ve třech vrstvách. Model jsem 
opatřil patinou a zalakoval bezbarvým matným lakem ve spreji. Protože povrch papírových dílů je 
po gravírování poněkud hrubý, před barvením modelu stříkáním doporučuji použít stříkací tmel.
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