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BAL COMB [3]
E számhoz mellékelt elemekből megkezdődik a modell  
mozgását és stabilitását lehetővé tevő  bal csípőízület  
elemeinek az összeszerelése.

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

MELLÉKELT ELEMEK 

25A Bal külső   
csípőízülettámasz 
25B Bal belső 
csípőízülettámasz 
25C Bal csípő 
gömbízülete 
25D 1. súrlódó blokk
25E 2. súrlódó blokk

EP csavarok
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A 25C (L jelzésű) bal csípő gömbízülete a bal lábat a modell többi részével köti össze. A 25C, nehéz, cinkből készült 
elemet a külső és a belső támasz közé kell illeszteni. Kezdje a gömbízület összeillesztésével a 25A (L jelzésű) 
külső támasszal, úgy, hogy a “horog” a fenti képen láthatóan kiálljon.

Most készítse elő a 25B belső támaszt. A 25B belső homorú részébe helyezze el egymáson a 25D-, illetve 25E két 
súrlódó blokkot, a nagyobb átmérőjű alul, a kisebb átmérőjű pedig felül legyen. Vegye figyelembe, hogy az elemeknek 
követniük kell a lyuk görbületét, így a homorú oldal látható lesz.
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Most a kész csípőízületet helyezze a helyére, azaz a 24A (L jelzésű) bal oldali csípőlapátra a 24. számhoz mellékelt 
elemekből már összerakott modellen, úgy, hogy a csavarfuratok a képen látható módon helyezkedjenek el, és a fekete 
rész az ezüstszínű részt egyenletesen fedje le.

A belső és külső támaszok készen állnak, így a csípőízületet le kell zárni. A kis kiemelkedésnek a 25B külső körén 
illeszkednie kell a 25A alsó középső furatába. Az összeállítás után, vigyázva, hogy a súrlódó blokkok ki ne ess-
enek, az elemek összekapcsolásához helyezze be és húzza meg a három EP-csavart. Húzza meg finoman addig, 
amíg észre nem veszi, hogy a gömbízületet már nehezen tudja mozgatni.
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A lábdarabot óvatosan fordítsa meg, és a csípőízületet csavarozza be a helyére két EP-csavarral. Ha úgy tűnne, 
hogy a csavarok nem passzolnak a 24A lyukakba, ellenőrizze a két elem illeszkedését.

BAL 
CSÍPŐÍZÜLET

4

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN

ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE - 25


