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1950-luvun tyyliä!

Olympiavaunut

Monesti Olympia-vaunuiksi kutsuttujen 21,2 metriä
pitkien puuvaunujen sarja on puuvaunuista nuorin
sarja. Samalla ne ovat harrastajille myös kaikkein tutuimmat. Niitä käytettiin junissa puuvaunujen viimeisiin vuosiin asti — aina 1980-luvun lopulle.
Kaikkia pitkiä puuvaunuja ei rakennettu Olympiavuonna, vaan esimerkiksi 100-paikkaisen Ei-vaunujen sarja valmistui jo vuosina 1947–50. Em-sarjan
makuuvaunuja taas rakennettiin niinkin myöhään
kuin vuosina 1956–57.
Kun teräskoriset Eit-vaunut tulivat käyttöön 1960luvun alussa, varustettiin puuvaunut ylikulkusuojilla. Tämä mahdollisuus antaa uutta ilmettä myös
puukorisiin pienoismalleihin. Tämä on toteutettu
myös uudessa rakennussarjassamme.

Uusittu kokoonpano
Rakennussarjamme kokoonpano on uusittu monella
tavalla. Suurin muutos on tapahtunut katossa. Katto on rakenteeltaan ontto. Katossa on valmiina upotukset kattokalusteille ja poraussyvänteet kattosilloille. Kiinnitysruuvit asennetaan katon sisäpuolelle. Ontto katto on kevyt. Se ei tuota pienoismallille ylimääräistä painoa, kuten umpinaisena valettu hartsikatto.
Mallissa on muitakin rakentelua nopeuttavia
parannuksia — esimerkiksi eteisten ikkunnanpuitteiden asennuksessa.

Useampi malli on edullisempi
Sarjat on hinnoiteltu hankintamäärän mukaan. Voit valita
kuudesta eri mallista vapaasti haluamasi määrän. Jos valitset esimerkiksi yhden Ei-mallin, yhden Em-mallin ja yhden
Ci-mallin, on hankinnan kokonaishinta 435 euroa. Laskutamme tästä aluksi puolet. Loppu laskutetaan aina sarjan
toimituksen yhteydessä: jolukuussa Ei-vaunua koskeva loppuerä, helmikuussa Em-vaunua koskeva loppuerä ja maaliskuussa Ci-vaunua koskeva loppuerä.

Määrä
1
3
5

Hinta/kpl

Yhteensä

155,145,135,-

155,435,675,-

Hinnat sisältävät alv.24%
Tee tilauksesi 1.11.2019 mennessä
Varmista, että saat mallisi. Tee tilauksesi ajoissa osoitteeseen info@mestarimallit.com. Tämän jälkeen käynnistämme osien valmistuksen.

Vaunu

Ilmestyy, kk

Ei 22721–22735, 72P
EFi 22371–22380
Em 2756–2767
CEm 2456–2485
Ci 2336–2343
Ei 22223–22337, 100P

Lisää tieto Olympia-vaunuista seuraavalla sivulla!

marras-joulu
marras-joulu
tammi-helmi
tammi-helmi
helmi-maalis
helmi-maalis

Katossa on valmiina upotukset kattokalusteille ja kattosiltojen kannattimille.

Katto on helppo
hiekoittaa. Sarja
sisältää myös
kattohiekan
Katto on ontto. Se istuu tiiviisti korin päälle ja
se on helppo kiinnittää.

Malli on toteutettu
syövytetystä uushopeasta. Rakenne on
tukeva. Telisivut on
valettu hartsista, kuten
myös osa alustan yksityiskohdista.
Puskimet on valettu
uushopeasta. Sarja
sisältää siirtokuvat,
lähikytkinmekanismit ja pyöräkerrat —
siis kaikki rakentamisessa tarvittava osat.
Mukana on myös
seikkaperäiset
kokoonpano-ohjeet.

