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VAMITOOLS vasúti váltóállító központ H0 (1:87) - 515-ös típus 

 

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. A falaknál a sima fényes rész a külső. 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 tetőelemet a falakra, ha passzol, 

csak akkor ragasszunk. Egy-egy saroknál akár több helyen is megragaszthatjuk a ragasztószalaggal, így még biztosabb 

tartást kapunk. (A kép illusztráció.) Az üveglapok kiosztása az útmutató végén található. 
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Falak után tegyük a helyére a terasz járólapját. 

  

Mikor a falak készen vannak és megragadtak, tegyük a helyére az ablakok feletti előreugró tetőt. Először helyezzük be a 

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

ablakok nem fognak beférni a nyílásokba.  
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Miután a tető megvan, folytassuk a párkányokkal és a nyílászárókkal. Az első kettő és az alsó hátsó ablakhoz kerülnek csak 

párkányok. Ablakoknál 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 kartonlapokból vágjuk ki az egyes oldalakhoz megfelelő méretű kartonlapokat és 

ragasszuk fel őket a falakra. Itt fekete színnel jelöltük a kartonokat. 
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Folytassuk a belső berendezés összeállításával. A képen látható keretre vágjunk méretre kartonlapot, majd tegyük be az 

épületbe.  

  

 

Folytassuk a berendezésekkel. A következő képeken látható elrendezés egy lehetséges módot mutat, ami tetszés szerint 

variálható. 
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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. 
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Építsük össze a terasz korlátját. 

  

  

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

következhet a tetőlap is. 
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A tetőlapnál ügyeljünk rá, hogy a kéményenek helyét jelző négyzet az épület hátsó részéhez kerüljön. 

  

Jöhetnek az apróságok.  
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A terasz korlátja három részből áll. Először a nagy korlátdarabbal kezdjük, majd a két szélső elemet ragasszuk a helyükre 

(nagy korlát és az ablak közé). Az alsó képeken a korlátelemek sárgával vannak jelölve a könnyebb láthatóság miatt. 

  

  

A kémény két végét nézzük meg, a sima lesz felül, arra kell tenni majd a fedlapot, a másik vége ferde, hogy a tető ferdesége 

ellenére a kémény függőlegesen álljon. 
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Folytassuk a villámhárítóval. A tartórészekből két-két egyforma darab van, helyük felcserélhető, de az elrendezés nem 

mindegy! Nézzük az alább található képeket, azok segítenek. A tartók között végigfut két vékony csík, ezek ideiglenes 

távtartók, a későbbiek során ki kell vágni őket. Ha ezek nélkül is pontosan tudja valaki pozícionálni és ragasztani, akkor 

egyből kivághatók. 

Először csak tegyük a tartókat az asztallapra. Ragasszuk a tartókba a villámhárítókat, és amikor már tartja magát az egész, 

akkor vágjuk ki a távtartókat óvatosan. Ezután ragaszthatjuk fel a tetőre. 

Az tartórészek elrendezése: 
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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 vagyunk.  
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