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NÁVOD NA SESTAVENÍ - vozy 68 a 118
Všechny díly narýhujeme a vystřihneme. U dílu 1 musíme
okraje střechy zaoblit, nejlépe o hranu stolu. Vytvarujeme pan-
tograf a nalepíme na střechu - díl označený jedničkou v kroužku
bude přilepen na střechu tramvaje, k němu přilepíme “šedý ob-
délníček” tak, aby byla jeho šedá strana uvnitř vytvarovaného
pantografu. Díly 3 narýhujeme v místě ohybu, vytvarujeme a
vlepíme je do středové části dílu 1, následně k nim přilepíme
jeho zbývající část. Nyní už zbývá jen uzavřít skříň tramvaje a
tím je model hotov.

NÁVOD NA SESTAVENÍ - pracovní vůz číslo 103
Všechny díly narýhujeme a vystřihneme. U dílu 1 musíme
okraje střechy zaoblit, nejlépe o hranu stolu. Vytvarujeme pan-
tograf a nalepíme na střechu. Díly 3 narýhujeme v místě ohybu,
vytvarujeme a vlepíme je do středové části dílu 1. Vytvarujeme
díl 4 a přilepíme k dílu 1. Díl 3 nyní můžeme přilepit i zbylou
chlopní. Nyní už zbývá jen uzavřít skříň tramvaje a tím je model
hotov.

Na spolupráci u dalších modelů se těší
Martin Janda

martin_janda@centrum.cz

doprava.unas.cz © MJ

PŘEDLOHA MODELU
Původ konstrukce Konstalů typu N můžeme hledat v německých
tramvajích z dob druhé světové války, označovaných jako KSW
(Kriegsstraßenbahnwagen - válečný motorový vůz), ty byly vyrá-
běny v letech 1943-1950 pro různá města v Německu včetně tehdy
německých Katovic a Gdaňsku. Tramvaje označené jako Konstal N
pak vznikaly v letech 1948-1956 v závodě firmy Konstal ve slez-
ském městě Chorzow a ve vagónkách v Gdaňsku a Sanoku, šlo o
první poválečné tramvaje z polské produkce. Vozy byly vyráběny
jako motorové (typ N) i jako vlečné (ND), a to i pro úzký rozchod
(2N a 2ND). V letech 1956-1962 se vyráběla ještě modifikovaná
verze 4N/4ND (úzkorozchodná 5N/5ND).

Dnes můžeme tyto tramvaje potkat v pravidelném provozu už jen
na lince číslo 38 v hornoslezské Bytomi, kde v koncové stanici není
prostor na výstavbu tramvajové smyčky, takže vozy typu N jsou zde
zatím nenahraditelné. Na lince je v provozu vždy jeden ze dvou do-
chovaných vozů, druhý slouží jako záložní.

S dalšími tramvajemi se setkáme snad u všech polských doprav-
ních podniků, ať už jde o vozy historické a nebo pracovní, očím
běžných cestujících obvykle skryté v některé z vozoven.
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V místě osy narýhovat, slepit obě
poloviny pantografu k sobě, poté
vystřihnout.


