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Přídavná převodovka slouží k trvalému zv ě tšení převodového pomě ru u R/C model ů kamionů TAMIYA. Její
použití přináší tyto výhody:
1/ snížení minimální rychlosti a tím zvýšení reality rozjezdu
2/ zvýšení tažné síly kamionu
3/ zvýšení brzdného úč inku motoru
Převodovka je použitelná do t ě chto model ů :
Kat.č. model montáž
56301 King Hauler bez úprav
56304 Globe Liner s úpravou spoč ívající v proříznutí č ásti podlahy kabiny-viz dále
56305 Mercedes1838 s úpravou spoč ívající v proříznutí č ásti podlahy kabiny-viz dále
56307 Mercedes1850 s úpravou spoč ívající v proříznutí č ásti podlahy kabiny-viz dále
56308 Ford Aeromax bez úprav
56312 Volvo FH12 s úpravou spoč ívající v proříznutí č ásti podlahy kabiny-viz dále

Obsah balení: kusy položka
- převodovka 1 7
- pastorek převodovky 1 8
- šroub samořezný 3x10 2 5
- šroub M3x20 2 9
- podložka 3,2 2 6
Pozn.: díly 1, 2, 3, 4 na obr.2 jsou z originálního modelu
MONTÁŽ PŘEVODOVKY:
Vlastní montáž převodovky je společ ná pro všechny uvedené typy model ů . Podle model ů se liší pouze záv ě reč ná
fáze zabudování sestavy motor-př ídavná př evodovka–3rychlostní př evodovka do rámu vozidla. Před montáží si
prosím přeč t ě te celý návod až do konce.
A/ Demontáž uzlu př evodovky a motoru
V případě , že přídavnou převodovku zabudováváte již do funk č ního modelu, je třeba z ně j vymontovat skupinu
stávající převodovky s elektromotorem. Tato je přichycena 4 šrouby M3x6 do rámu auta. Dle typu musíte z dů vodu
přístupu k tomuto uzlu demontovat r ů zné č ásti podlahy č i pří č ek. Postupujte v opač ném sledu originálního návodu.
B/ Montáž př ídavné př evodovky
Máme vymontovánu skupinu převodovky a motoru viz obr.1. Demontujeme plášť převodovky B1, B2 a vlastní
motor – viz orig. návod. Z hřídele motoru demontujeme pastorek. Všechny ozubené převody je třeba před montáží
namazat originální vazelinou Tamiya kat.č . 87025. Dle obr.2 provedeme montáž: demontovaný originální pastorek
3 připevníme na hřídel přídavné převodovky 7 pomocí imbusu M3 4. Na hřídel motoru 2, kterou z druhé strany
opřeme o podložku, narazíme pastorek přídavné převodovky 8. Pastorek má kuželový otvor, nasadíme jej na hřídel
širším otvorem zhruba do poloviny hloubky a teprve poté jej dorazíme tak, aby hřídel motoru byla v rovině č ela
pastorku. Motor 2 s pastorkem 8 přišroubujeme dv ě ma šrouby M3 9 k přídavné převodovce. Přídavnou převodovku
7 přišroubujeme pomocí dvou samořezných šroubů M3 5 s podložkami 6 k originální převodovce. Před dotažením
upravíme osovou vzdálenost jako při originální montáži motoru. Tím jsme získali pohonnou jednotku v sestav ě dle
obr.3 . Před montáží do modelu jednotku odzkoušíme připojením motoru k napájení.
C/ Montáž pohonné jednotky do modelu
a)U model ů King Hauler a Ford Aeromax přišroubujeme jednotku zpě t do rámu bez dalších úprav. Při používání
serv velikosti „standard“ vychází motor přesně nad serva. Používáte-li jiný typ serv, je možné přední uchycení
jednotky podložit až o 5 mm. Toto šikmé uložení nám vytvoří potřebný prostor nad servy.
b)U modelu Globe Liner je třeba proříznout přední č ást otvoru pro motor v podlaze kabiny /Floor panel/ obr. 33
orig. Návodu o cca 18 mm, tj. o délku vysunutí motoru. O výškovém umíst ě ní motoru nad servy platí to samé jako
v bodě a).
c)U modelu Mercedes 1838, 1850 a Volvo je třeba proříznout přední č ást otvoru pro motor v podlaze kabiny /Floor
panel/ obr.37 orig. Návodu. Díl podlahy rozřízneme na levou a pravou č ást tak, že přední pří č ku podlahy v celé
šířce rámu vyřízneme. Oba díly přišroubujeme dle orig. Obr. 37(resp.38 u Volva), každý třemi šrouby 3x6. O
výškovém umíst ě ní motoru nad servem platí to samé jako v bodě a).
Další kompletaci u všech model ů proveď te dle originálního návodu.
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