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VAMITOOLS vasúti váltóállító központ 1.0 - 511-es típus  

2019.10.17 előtt 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! 

Először kezdjük a falak összeragasztásával. Alulra kerül a barna lábazat, és rá a sárga falak. A leírás szerinti módon rakjuk 

össze az alkatrészeket, ha fordítva teszünk be 1-1 darabot, nem biztos, hogy minden passzolni fog. A falaknál a sima rész 

a külső a sraffozott a belső! Ragasztási segédletként a falakat ragasszuk össze ideiglenesen az alábbi képen látható módon 

Scotch Magic- vagy Krepp takarószalaggal, így a falak a későbbi ragasztás során nem fognak elmozdulni. Még a ragasztás 

előtt próbáljuk rá a sárga tetőelemet a falakra, ha passzol, csak akkor ragasszunk. Egy-egy saroknál akár több helyen is 

megragaszthatjuk a ragasztószalaggal, így még biztosabb tartást kapunk. 
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Mikor a falak készen vannak és megragadtak, tegyük a helyére az ablakok feletti előreugró tetőt. Először helyezzük be a 

tetőt az ablakok közé, majd nyomjuk fel a helyére. Ügyeljünk rá, hogy az összes helyen illeszkedjen a tető, mert az ablakok 

nem fognak beférni a nyíláshoz.  
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Miután a tető megvan, folytassuk a nyílászárókkal. Először mindre ragasszuk rá az üvegimitációkat, majd tegyük őket az 

épületben a helyükre. Itt figyeljünk rá, hogy melyik ablakrész hova való. 
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Folytassuk a belső maszkolással. A mellékelt kartonlapokból vágjuk ki az egyes oldalakhoz megfelelő méretű kartonlapokat 

és ragasszuk fel őket a falakra. Belső berendezés beépítése esetén elég a sárga falrészre tenni a kartonlapokat. 

  

  

 

http://www.hobbipark.hu/
https://www.facebook.com/vamitools/


8 
HOBBIPARK – VAMITOOLS - http://www.hobbipark.hu/ - FACEBOOK: https://www.facebook.com/vamitools/ 

 

Folytassuk a belső berendezés összeállításával. A váltókezelői berendezésnél először a karokat rakjuk be a helyükre. Több 

kar van mellékelve mint ahányra szükség van, így viszont tetszés szerint állíthatjuk őket össze. 

  

Tegyük rá a fekete lécet a három tartórészre, majd a két zöld műszert helyezzük rá. 

  

  

Következik a padlólap kerete, melyre a mellékelt kartonlapot kell ragasztani miután megfelelő méretűre lett vágva. Tegyük 

be az épületbe majd rá a berendezéseket. A mutatott elrendezés egy lehetséges megoldás, mindenki tetszőlegesen 

rendezheti be az épületet. 
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Tegyük rá az épületre a tetejét. Először a sárga keretet, figyeljünk rá, hogy mindenhol passzoljon a falakra. Ha ez megvan, 

következhet a fekete tetőlap is. 

 

  

Tegyük fel a kéményt is a tetőre oda, ahol a neki hagyott hely van.  

http://www.hobbipark.hu/
https://www.facebook.com/vamitools/


11 
HOBBIPARK – VAMITOOLS - http://www.hobbipark.hu/ - FACEBOOK: https://www.facebook.com/vamitools/ 

 

  

 

 

 

 

Végül jöhetnek az apróságok.  
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A villámhárítók ciánkék színnel való jelölése a jobb háthatóság érdekében van. 
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Végül rakjuk össze a hátsó létrát is. Óvatosan építsük össze, mivel nagyon kicsik és finomak az alkatrészek (használhatunk 

hozzá csipeszt stb…)! Először a létrára a 3db keretet pattintsuk rá, utána tegyük be a keretbe a merevítő rudat. Végül 

ragasszuk fel az épületre. 
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Készen is van. 
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