Underhaug Multisvans
for plansilo

Introduksjon

Trinn 1: Pussing

Utstyrsliste:

Vi anbefaler å pusse alle delene. Anbefalt rekkefølge

●

(Våt)slipepapir
○

240, 400 og 800

●

Superlim (CA-lim)

●

Saks

●

Grov avbitertang

●

Flatfil

●

Drill

●

Lakkeringsutstyr.

er først 240 og 400 (våt)slipepapir, deretter avslutte
med 800. Ved å våtslipe delene slipper du slipestøv
og slipepapiret holder lenger.

Deleliste

Takk for at du kjøpte dette byggesettet av Listen viser antall som trengs. Det kan følge med
Underhaug Multisvans i skala 1:32. Vi håper
reserve i tillegg.
denne veiledningen er til hjelp i monteringen.
Har du spørsmål utover dette, kan du gjerne
kontakte oss.
OBS: Forsøk å unngå skrå kanter som på bildet
under ved å holde pussepapiret jevnt på bordet og
føre delen frem og tilbake over pussepapiret.

Trinn 2: Tinner

Trinn 3: Tinner

Trinn 4: Montering av SMS-fester

Begynn med å kappe hodet av alle spikrene.

Etter filing kapper du spikrene på nytt, men denne SMS-festene limes til ramma med superlim (CA-lim).
Senteravstand mellom festene skal være 21,5 mm
gangen til lengde 31,5 mm.
som vist på tegning.

Deretter setter du en og en spiker i drillen og filer Sett spikrene i drillen med den kappede enden
tuppen

litt

rundere

for

mer

realistisk

tupp.

utover. Fil denne enden rett, og fortsett til du havner
på 31,0 mm lengde.
Tips: Lag et merke før du setter den i drillen, så vet
du når du skal stoppe å file.

Når SMS-festene limes på, blir 2-4 hull dekket til av
festene. Tinnene til disse hullene må files 0,5 mm
kortere enn resten.

Trinn 5: Montering av tinner

Trinn 6: Lakkering

Begynn med midtre tinne og pass på at denne blir Du kan selv velge hvordan du ønsker å lakkere
helt rett. La limet herde noen minutter før du svansen. Vi anbefaler å henge den opp slik at du
begynner med resten av tinnene.

kommer til fra alle kanter på samme strøk.

Trinn 7: Vanndekaler

Pass på at overflaten er blank etter lakkering. Det gir
finest resultat. Plassering av dekaler er vist på
tegning under:

Vi anbefaler å avslutte med klarlakk. Dette gjør
overflaten finere, i tillegg til at du får finere resultat
med vanndekalene.

1. Klipp ut dekalen med en skarp og god saks.
2. Hold dekalen i lunkent vann i ca 30
sekunder.
3. Legg dekalen over modellen der det skal
sitte, og stryk forsiktig filmen av bakpapiret
og plasser den riktig. Når plasseringen er
optimal, kan du tørke bort vannet forsiktig
med et mykt tørkepapir. Tørk ved å presse
papiret forsiktig ned på filmen. IKKE stryk
papiret over dekalen da det kan ødelegge
den, eller flytte den.
4. Avslutt med et strøk klarlakk over hele
modellen på nytt, slik at dekalene holder seg
på plass. De blender også finere inn i lakken
med et strøk klarlakk.

Ferdig!

Sjekk også ut HMV hurtigkobling

Gratulerer! Du har nå montert ferdig silosvansen. Vi håper du er fornøyd med

Silosvansen

byggesettet. Ta gjerne kontakt om du har problemer med monteringen eller

HMV-hurtigkoblinger, kan du også feste svansen til fronthydraulikken eller bak

har andre spørsmål.

på traktoren.

E-post: post@downscale3d.no
Nettbutikk: downscale3d.no

Facebook: https://www.facebook.com/Downscale3D/

Instagram: https://www.instagram.com/downscale3d/

leveres

med

SMS-fester,

men

med

en

av

våre

HMV-festene våre passer både modeller med trepunktsfeste og Universal
Hobbies og modeller med liknende feste. Våre HMV- og SMS-fester går om
hverandre.
https://downscale3d.no/produktkategori/adapter/

