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

MELLÉKELT ELEMEK 

38A Jobb külső 
csípőízülettámasz 

38B Jobb belső 
csípőízülettámasz 

38C Jobb csípő 
gömbízülete 

38D 1. súrlódó blokk
38E 2. súrlódó blokk
EP csavarok

JOBB COMB [3]
E számhoz mellékelt elemekkel megkezdődik a modell mozgását 
és stabilitását lehetővé tevő jobb csípőízület elemeinek 
az összeszerelése.
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A jobb csípő összeszerelését kezdje a 38B belső csípőízülettámasz elemeinek előkészítésével. A belső mélye-
désben (homorú rész), helyezze el egymáson a 38D-, illetve 38E két súrlódó blokkot, a nagyobbat alul, a kisebb 
átmérőjű pedig felül legyen. Vegye figyelembe, hogy az elemeknek követniük kell a mélyedés görbületét, így a ho-
morú oldal kifelé nézzen.

A 38C (R jelzésű) elem a jobb csípő gömbízülete. Ez egy nehéz, cinkből készült elem, amelyet a külső és a belső tá-
masz közé kell illeszteni. Kezdje a gömbízület összeillesztését a 38B (R jelzésű) gömbölyű részének belső támaszba 
való elhelyezkedésével, úgy, hogy “a horog” kiálljon, a képen látható módon.

2

ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE - 38



33

44 55

38A

38A

37A
EP

38B

Illessze a külső támaszt a belsőre. Az elemek helyes elhelyezéséhez keresse meg a kis csapszeget a 38B külső 
gyűrűjén (ahol a fenti nyilak mutatják), amely a 38A megfelelő lyukába illeszkedik.

A belső és külső támasz készen áll, az elemek 
összekapcsolásához helyezzen be három EP csavart 
és húzza meg őket. A csavarokat felváltva és lépésekben 
húzza meg, amíg észre nem veszi, hogy a gömbízületet 
már nehezen tudja mozgatni.

Most a gömbízületet helyezze a 37. számhoz 
mellékelt elemekből már összerakott 37A (R jelzésű) 
kész csípőlemezre. 

A 37. SZÁM MUNKADARABJA

3



66

37A

EP

A lábdarabot óvatosan fordítsa meg, és a csípőízületet csavarozza be a helyére két EP-csavarral. Ha úgy tűnne, 
hogy a csavarok nem passzolnak a 38A lyukakba, ellenőrizze a két elem illesztését.

JOBB CSÍPŐÍZÜLET

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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