
CAS 32 TATRA 815 6x6 
Opravdu neobvyklá přestavba Tatry (PHM) na hasičskou cisternu 

Návod: 
 
 Model je možno postavit ve dvou variantách. 
A to jako klasický model s krabičkovým podvozkem 
nebo s modelovějším podvozkem. Oba modely je 
možno sestavit pouze z jedné kopie vystřihovánky.    
 
Jednoduchá varianta 
 Nejprve si přeneste 
risku, která je vyznačena na 
bocích dílu 3. 
 Stavbu začnete 
vystřižením dílu 1. Před 
slepením propíchněte červený 
puntík (umístěn za kabinou). 
Kabinu slepíte z dílu 2. 
Lepení začněte zadní částí, 
pak dolepte přední. Hotovou 
kabinu osadíte na podvozek 1 
a doplníte předním 
nárazníkem 10. Sestavíte sání 
vzduchu z dílů 6 a 7. Hotový 
celek nalepíte na podvozek 1. 
Další sání vyhotovíte z dílu 9, 
který můžete pro větší 
věrohodnost podlepit dvěmi 
vrstvami čtvrtky. Z dílu 5 sestavíte náhradní kolo, 
které umístěte na díl1. 
 Další prací bude nástavba. Vystřihněte díl 3 a 
z rubu přilepte zábradlí. Díl 4 podlepte kartonem o tl. 
0,5 mm. Nezapomeňte propíchnou v dílu dva otvory, 
které budou sloužit pro upevnění vodních děl. Takto 
zesílený díl 4 vlepte do dílu 3. lepení začněte od 
zadní části dílu 3, pak nalepíte boky. Přední část 
zatím neuzavírejte. Podle  dílu 21 si z kartonu o tl. 
0,5 mm vyříznete shodný obdélník, který nalepíte na 
přenesenou úsečku na dílu 3. Teprve teď můžete 

uzavřít přední část dílu 3. Hotovou nástavbu nalepíte 
na podvozek 1. Nástavbu doplníte o žebříky ze dvou 
dílů 8. Vodní děla sestavíte z dílů 12, 13, 14 a 
zalepíte je do připravených otvorů v dílu 4. 
Pokračujete vlepením výfuku z kousku drátku o  1-
1,5 mm nabarveného na šedo. Model dokončíte 

nalepením majáku z dílu 11.   
 
Složitá varianta 
 Stavbu začněte opět 
podvozkem, tentokrát však z dílu 16. 
Nezapomeňte propíchnout otvory 
označené červenými puntíky. Na díl 16 
nalepíte díl 15. Při lepení dejte pozor na 
správnou vzájemnou orientaci těchto 
dílů. Na osičky použijete drátky o  1-
1,5 mm nabarveného na černo. Délka je 
23 mm. Na stavbu kol si připravte 
papírové pásky široké 2 mm. Ty stočíte 
tak, aby vytvořily běhoun kola. Na 
takto připravené válečky nalepíte 
jednotlivé boky kol. Přední se sestávají 
z dílů 29 a 31, zadní vnější z dílů 30 a 
31 a zadní vnitřní z dílů 31 a 31. 

Některé díly 31 jsou umístěny uvnitř dílu 1. Abyste 
docílili mezery mezi zadními koly vlepte mezi ně 
kolečko z kartonu tl. 0,5 mm. Hotová kola osaďte na 
model. Při lepení dejte pozor na orientaci stínování. 
U zadních kol bude stín orientován vzhůru, kdežto u 
předních kol bude stín dolů. Náhradní kolo sestavíte 
z dílu 33 a přilepíte do držáku z dílu 22. Z dílu 28 
sestavíte výfuk a z dílu 27 palivovou nádrž. Hotové 
celky nalepte na rám. Při lepení se řiďte kresbou na 
dílu 1. Kabinu slepíte z dílu 17 a doplníte dílem 18. 
Ten nalepíte nejprve na bocích tak, aby byla jeho 

poloha podle obrázku. Pak nárazník přilepíte pomocí 
malé chlopničky v přední části kabiny.  Hotovou 
kabinu nalepíte na 
podvozek 16. Další stavba 
je již shodná se stavbou 
jednoduché varianty.    
    Hezký model přeje  
 Sochor František 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další modely ke stažení  na http://www.pmht.net  
Informace o automobilu si můžete přečíst na 
http://www.pozary.cz/clanek.asp?id_clanku=3507
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