Mercedes-Benz O530 CITARO
Papírová vyst ihovánka nízkopodla ního autobusu
ípravné práce: kancelá ským papírem podlepte díly 1e. Ostatní p ípravné práce jsou stejné jako u ostatních
mých vyst ihovánek. Na rubovou stranu dílu 1 p eneste úse ky A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F a G-G. Z
kuchy ské pejle o pr
ru 2,5 mm u ízn te osy náprav 5 a 6. P i tvarování oblin p edního a zadního ela se
te obrázky. P i zpracování p edního ela si m ete vybrat ze dvou variant provedení elního linkového
transparentu: alternativní díly jsou v bílých krou cích s ervenými ísly, p i stavb alternativního provedení
odpadá díl 3c. Ob varianty jsou znázorn ny na návodné kresb .
Stavbu zahájíte p ilepením pomocných díl 1a, 1b, 1c a 1d na rubovou stranu dílu 1, jejich p esná poloha na
rubu díl je vyzna ena pomocí krátkých árek na okraji dílu 1. Na lícovou stranu nalepte na vyzna ená místa
st ní poklopy 1e. Pak díl 1 vytvarujte - ost ej í zaoblení jsou nad tmavou plochou s okny a na dolním okraji
bok , plochu bok a st echy tvarujte jen lehce. Sestavte nosi zadní nápravy z díl 4, 4a a 4b a p ilepte z rubové
strany k jednomu boku sk ín 1 (na úse ky B-B a C-C), toté u te s nosi em p ední nápravy z díl 4, 4a a 4c

(lepíte podle úse ek E-E a F-F) a na úse ku D-D dopl te jedno z eber 4d se zkrácenou spodní chlopní. Potom
ilepte chlopn eber 4, 4a a 4d k prot ímu boku. Do sk ín pak vlepte i zbylá dv ebra 4d (dop edu na
úse ku G-G pou ijte druhé ebro se zkrácenou spodní chlopní), zpracovaný celek zati te zát í a nechte na
rovné plo e proschnout.
Vyst ihn te zadní elo 2 a vytvarujte jej: nejd íve oblý p echod bok v zá ,
pak díl 2 podle vyzna ených rysek nast ihn te a k tmavé plo e okolo
zadního okna, vytvarujte p echod do st echy a nakonec vytvarujete zaoblení
do spodku vozidla, p em si m ete pomoci n kolika nast ihnutími
spodního okraje dílu 2. Pak zadní elo p ipojíte pomocí chlopní dílu 1a ke
sk íni - nejd íve jeden bok, pak druhý, pak oba p echody z bok do st echy a
nakonec horní ást. P i tvarování tohoto zaoblení si m ete pomoci
itla ením nap . zakulaceného konce násadky
tce na tvrdou rovnou (a
istou!) podlo ku. Na díl 2 nalepte zadní nárazník 2a, p i jeho tvarování podle
zadního ela postupujte podobn , jako u tvarování spodní hrany dílu 2.

Vyst ihn te ední elo 3 a vytvarujte jej na m kké podlo ce podle obrázku
vlevo. Na díl 3 pak p ilepte elní panel 3d (kdo chce, m e vyst ihnout tmavé
trojúhelníky okolo konc st ra ). Nyní se rozhodn te pro provedení p edního
ela. Na rubovou stranu dílu 3b p ilepte pomocný díl 3a a st ny t lesa
linkového transparentu 3c (u alternativního provedení tento díl odpadá) a pak
ipojte elní sklo k dílu 3, nejd íve dolní hranu a pak ob bo ní hrany; tak
postupn dotvarujete díl 3 (p i
lepení alternativní varianty se
nesna te slícovat horní hranu dílu
3b s bo ními cípy dílu 3, které jsou
úmysln del í!). Potom p ipojte
zpracované elo ke sk íni: nejd íve
boky k díl m 1b a 1c (okraje tmavé
plochy okolo oken musí na sebe
navazovat), pak p iklopte t leso
transparentu a p ilepte chlopním
dílu 1d (u alternativního provedení lepíte p ímo horní hranu dílu 3b ke
chlopním dílu 1d). Horní ást, kde nejsou chlopn , p ilepte zevnit natupo
k hran t lesa linkového transparentu, p nívající cípy dílu 3 p ilepte ke
st e a m ete je zabrousit, aby nebyly vid t, nebo zast ihnout podle okraje
dílu 1 a zevnit opatrn zajistit lepidlem. P ední elo dokon íte nalepením
edního nárazníku 3d. Na st echu nalepte ventilátor 1e. Spodek karosérie
uzav ete dílem 4e a na n j na vyzna ená místa p ilepíte zpracované zást rky 4f a 4g.
Zbývají kola. Podle pravítka od ízn te est pásk A a ty i pásky B (rozst íháním podle krátkých p ných rysek
na tvrtiny). Pásky B sto te na pejli (stejného pr
ru jako máte osy náprav 5 a 6), dejte p itom pozor, abyste si
je ke pejli nep ilepili, a nalepte na rubové strany díl 5a a 6a, kde vytvo í „náboj“ pro snaz í zalepení osy
náprav. Slepte b houny pneumatik 5b a 6b a do nich vlepte sto ené pásky A, které vytvo í pot ebnou plochu pro
nalepení bok kol. Dva díly 5a s nábojem z pásk B nalepte na zpracované díly 5b a vnit ní kola dvojmontá e
kol zadní nápravy uzav ete nalepením dvou díl 5c s p ipojeným dílem 5g, který vymezuje mezeru mezi koly
dvojmontá e. Na zbylé dva díly 5c nalepte z rubu disky kol 5f , sto ené a slepené vnit ky disk 5d (lepíte
natupo, pozor na riziko deformace dílu) a pomocí zbylých dvou díl 5b p ipojíte i vn í bok 5e. Kola zadní
nápravy slepíte dohromady (pomocí díl 5g), jednu dvojmontá nasunete a nalepíte na osu 5, prostr íte nosi em
zadní nápravy 4b a z druhé strany nasunete a nalepíte na osu i druhou dvojmontá . Vnit ní boky kol p ední
nápravy 6a p ilepte na díly 6b a z vn í strany uzav ete díly 6c s nalepenými disky 6d. Sto te na pejli oba
pásky 6e, jeden nasu te na osu p ední nápravy 6, za ním nasu te a k ose p ilepte jedno p ední kolo, osu prostr te
nosi em p ední nápravy 4c, z druhé strany nasu te druhý pásek 6e a nakonec nasu te a zalepte druhé p ední
kolo. Model dokon íte zhotovením zrcátek: pravé je z dílu 7, který po zpracování p ilepte na díl 3 nad úzké
bo ní okno elního skla, levé z dílu 7a p ilepte natupo na sloupek mezi bo ním oknem elního skla a oknem u
idi e (viz návodná kresba; horní hrana zrcátka je 1 mm od horního okraje okna).
A tím je model hotov. Svítící hrany díl m ete opatrn zabarvit p íslu ným odstínem vodové barvy (opatrnost
je na míst , zejména pokud jste model tiskli na inkoustové tiskárn – i malá vodní kapka m e sebelíp postavený
model nevratn po kodit). Pro zpevn ní jej pak m ete p et ít nebo p est íkat bezbarvým lakem. Doufám, e se
vám model povedl a líbí se vám. Na shledanou u dal ích model se t í
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