AKTUALITA

Aktuálně z Micromodelartu
I přes veškeré snahy realizačního týmu firmy Micromodelart vyhnout se
zpoždění s uvedením sériových kusů „papoušků“ na trh došlo přesto k posunutí
termínu dodání. Původně avizovaný březen je změněn na červen 2022.
V souvislosti se situací v Evropě a mimořádnému souběhu hned tří projektů
vedl k dvouměsíčnímu zdržení první dodávky modelů řady 477.0 ČSD.
Výrobce věří, že k dalšímu zdržení již nedojde a druhá dodávka bude
následovat po první dříve, než po dvou měsících. V červnu budou k dispozici
tři ze šesti edic, konkrétně edice 0301 - 477.048, 0303 - 477.039 a 0306 477.056. V červenci 2022 budou následovat zbylé tři edice. V současné
době se čeká na dokončení lakování skříní. Poté bude následovat finální
montáž, kontrola modelů s jejich odeslání do České republiky.
Pro druhou etapu projektu „zubaček“ řady 404.0 ČSD jsou vyrobeny
všechny součásti, některé z leptaných částí jsou již naohýbány a výroba bude
pokračovat jejich pájením. Neboť je tento projekt pokračováním dodávky 75

sériových kusů „zubaček“ z roku 2021, budou sériové kusy vyrobeny bez
vzorků a s jejich uvedením na trh se předpokládá v září letošního roku.
Projekt „ušaté“ řady 464.0 ČSD je nyní ve stavu výroby jednotlivých dílců
potřebných k sestavení 5 vzorků pro odsouhlasení. Zdá se být reálné dodání
vzorků v průběhu prázdnin tohoto roku. Sériové kusy lze předpokládat v prvním
čtvrtletí roku 2023. I u tohoto projektu vás budeme průběžně informovat o
stavu výroby. Po vyhotovení vzorků vám modely představíme podrobněji
v článku v některém z dalších čísel našeho časopisu.
A co bude následovat po „ušaté“? Představou výrobce i přáním zákazníků je
rychlíkový stroj. Doufejme, že nečekané změny v dnešní době negativně nezasáhnou do těchto plánů. Rozhodnutí by mohlo padnou během letošních prázdnin.

Sestavené pojezdy, zde konkrétně pro stroje 477.048 a 477.056, jsou
připravené na další kroky v kompletaci před dodáním nalakovaných skříní.

Jedny z prvních drobných částí pro sestavení předsériových vzorků
„ušatých“. V některých případech je používána metoda kovového 3D tisku.

Vyleptané a zakružené obaly kotlů pro 60 kusů „zubaček“. Otvory na
leptech slouží k připevnění všech větších součástek jako je komín,
parojem a písečník pomocí šroubků.

Na levem obrázku jsou do tabule
plechuvyleptanérámy„ušatých“pro
celou 160 kusovou edici (včetně 5
vzorků). Na pravém snímku jsou
rámy „zubaček“ již připravené na
další kroky při jejich sestavování.

Snímky: Micromodelart

Modely lokomotiv řady 753.6 od firmy Kuehn Modell
Model motorové lokomotivy EffiLiner 1600 (řada 753.6) od výrobce Kuehn je zařazen do sortimentu společnosti DS Model. Model ve velikosti TT je zcela nově
zkonstruovaný, s precizně provedenými detaily. V zeleném nátěru SD - Kolejová doprava budou v dohledné době k dispozici 753.602 a 753.603, v barvách
ČD Cargo stroj 753.616 a v červeno-bílém nátěru Rail Cargo Carrier lokomotiva 753.613. Snímek představuje „handmustery“ všech provedení, které
slouží k odladění případných nedostatků. Celosvětová situace s pandemií onemocnění COVID-19 a následné problémy zasáhly firmu Kuehn stejně jako ostatní
výrobce, ale společnost se snaží o co nejrychlejší dohnání skluzu. Modely z exkluzivní edice lze objednat na internetových stránkách firmy DS Model.
Snímek: DS Model
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