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VAMITOOLS Buszmegálló, beálló 1.0 – 301-es típus 

2020.11.22-ig vásárolt termék 

 
Makettragasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben 

(főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: kék tubusos Technokol Rapid (acetonmentes), 

kétkomponenses ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel stb-vel kapcsolatban 

a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van! 

A képen látható elemmel kezdjük az összerakást. Mérjük meg a két ablakrészt és vágjuk ki hozzá az üvegimitációt, majd 

ragasszuk be a helyére. 

 

Ha ezzel megvagyunk, az üveglapra helyezzük rá a lefogórészt is (ha az egyik oldalról nehezen illeszthető a helyére, akkor 

fordítva próbáljuk). 
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A hirdetőtábla két részét ragasszuk be a helyére. Mivel két hirdetőtábla van a megállón, ügyeljünk arra, hogy mindig a 

megfelelő kerüljön a helyére. 

  

 

Folytassuk a két oldallal, elsőként a hirdetőtáblással. Az „üveglapos” hátlapban levő két lyukba ragasszuk be a képen 

látható alkatrészt. 
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Ha ezzel megvagyunk, az ide tartozó két hirdetőtáblás részt is ragasszuk be a helyére. 

  

 

Jöhet a másik oldal. Ide ismét kell egy üveglapimitáció, viszont, mivel az egyik oldalán nincs műanyag perem, így 

ügyeljünk a plexi pontos vágására. Ha beragasztottuk a helyére, tegyük rá a lefogórészt is (ha az egyik oldalról nehezen 

illeszthető a helyére, akkor fordítva próbáljuk). Végül az oldalrészt ragasszuk a hátlaphoz. 
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Következhet a tetőrész. Itt is mérjük le a behelyezendő üvegimitáció méretét, majd ragasszuk be és végül tegyük rá a 

lefogórészt (ha az egyik oldalról nehezen illeszthető a helyére, akkor fordítva próbáljuk). Ha ezzel készen vagyunk, 

fordítsuk fel a tetőt, mert a rajta levő lyukak fognak segíteni a pozicionálásban, amikor a helyére tesszük a következő 

lépésben. 
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Helyezzük fel a tetőt. A kiálló pöckök a hátlapon és az oldallapokon levő távtartók segítenek a tető felrakásában. Mivel a 

valóságban enyhén lejt a tető, itt is így kell a helyére tenni. A hátlapon levő pöckökre helyezzük rá a tetőt, majd az 

oldallapokon levő távtartókra fektessük rá. 

 

A hátlapra az ülőke két tartóját ragasszuk fel, majd végül magát az ülőkét is tegyük a helyére. 
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Készen is vagyunk. 
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