
       NÁVOD K MONTÁŽI PODVOZKU  
 

 
 
 

1. Držáky podvozku č. 8 mají předvrtané otvory o průměru 4 mm, které 

svrtáme k trupu na předem stanovené místo. Oba podvozky č. 9 pevně 
přišroubujeme k trupu. (Tyto šrouby M4 nejsou součástí balení). 
 

2. Spojovací tyčky č. 6 přišroubujeme k předním držákům podvozku č. 8 

šroubem M3x20. Podložíme si na stole trup modelu do vodorovné polohy křídel 
v požadované výšce, tak aby bylo tělo osičky vůči stolu mírně podkosené 
(dovnitř) zhruba o 0,4 mm.  
 

3. Přichytíme si šroubem č. M3x16 (bez matky) tlumič pérování č. 1 do 

středového úchytu tlumiče č. 7. Dále koncový úchyt táhla č. 3 též přichytíme 
šroubem č. M3x20 (bez matky) k tělu držáku osičky. 
Nyní si jednoduše naměříme a uřízneme na požadovanou délku táhlo tlumiče č. 
2 tak, aby při zkrácení a vsunutí do koncového úchytu táhla č. 3 bylo táhlo 
zasunuto až na dno úchytu táhla (nadoraz). Zkontrolujeme lehké podkosení těla 
osičky vůči rovině stolu (zhruba o 0,4mm) a pokud to bude nutné tak tělo táhla 
dobrousíme do požadované normy.  



Nyní si vrtačkou s vrtákem 2,5mm lehce vrtáním naznačíme v předvrtaném 
otvoru koncového úchytu táhla č. 3 bod, který následně, po vymontování 
tlumiče, ve svěráku provrtáme. Šroubem M2,5x14 pevně sešroubujeme 
s koncovým úchytem táhla č. 3. Poté tlumič jako celek pevně sešroubujeme 
s podvozkem č. 9 a 7.  
Nyní stejným postupem pokračujeme na druhé části podvozku. Nakonec 
namontujeme kolečka na hřídel č. 4 a zajistíme stavěcím kroužkem č. 5.  
 

4. Tlumiče pérování nastavíme podle váhy letadla. Tlumiče jsou z výroby 

nastaveny v „nule“. Po nasazení křídel zatlačíme na letadlo směrem dolů a 
zjistíme, jestli jsou tlumiče dostatečně tuhé. Pokud ne, tak táhlo s koncovým 
úchytem č.3 vymontujeme z podvozku a koncovým úchytem několikrát otočíme 
doprava, abychom dosáhli požadované tuhosti pružiny. (Délka táhla se 
nemění). Totéž uděláme i na druhém tlumiči stejným počtem otáček.   
Takto jednoduše si můžete měnit kdykoli tuhost pružiny do plusu nebo mínusu i 
přímo na letišti podle terénu.   

- Pamatujte na to, je omezen počet otáček. Je třeba ponechat 
pružině prostor pro pružení a pérování podvozku!!! 

 
 

OBSAH BALENÍ: 
 

- Úchyt podvozku č.8  - 4 x 
- Nohy podvozku č.9 – 2x 
- Spojovací tyčka č.6 – 2x 
- Středový úchyt tlumiče č.7 – 2x 
- Hřídel kolečka č.4 – 2x 
- Stavěcí kroužek č.5 – 2x 
- Tlumič pérování č.1; 2 ; - 2x 
- Koncový úchyt táhla č.3 – 2x 
- Šroub M3x16 – 4x imbus 
- Šroub M3x20 – 8x imbus 
- Šroub M2,5x14 – 2x křížový 
- Matka M3 – 12x 
- Matka M2,5 – 2x 
- Červík M3x0,7 – 2x 

 
 
 

   AMT – MODEL 


