
Návod k sestavení autodráhového modelu - pro modeláøe 14+, pro SRC kluby a kroužky   

Pøedlohou jsou motokáry èeského týmu MS Kart. Jeho jezdec, Adam Kout, je mistrem Evropy.
Superkart jezdí rychlostí až 250 km/hod, závodní pole èítá až 40 závodníkù. Jde o nejrychlejší
kategorii motokár. Modelovou hraèku, cca v mìøítku 1:18, vyrábí FAROfactory s.r.o. na základì 
licence z nejkvalitnìjších materiálù a pøi použití nejmodernìjší technologií - poèínaje 3D konstrukcí
a digitálním rapid prototypingem (3D print), pøes CNC obrábìní vstøikovacích forem, až po digitální
potisk LED UV - díky sdílení dat je dosaženo maximální pøesnosti a kvality dílù. To vše má vliv na
výborné jízdní vlastnosti a na odolnost výrobku. Ten je urèen jak pro všechny komerèní autodráhy 
dostateèné šíøky, tak i pro klubové, “døevìné” autodráhy nebo pro modeláøské kroužky.

       Stavebnice pro zaèáteèníky má sestavený pøevod na zadní ose a motor s vodítkem.
Èásti návodu popisující montáž tìchto celkù proto mùžete pøeskoèit.

Standardní stavebnice, tzv. rozsyp dílù, je urèena pro zkušenìjší modeláøe, pro kluby a
kroužky, kde je pøedpokladem odborná pomoc nebo rada instruktora nebo vedoucího.

Na webu výrobce, www.autodraha-faro.cz, budou postupnì zveøejòovány také videonávody a pdf.
Pøesto si prostudujte stavební návod, popis a názvy dílù, zkontrolujte jejich vzhled, tvar a také
kompletnost stavebnice (...pøed expedicí je ale vždy kontrolována hmotnost zabalené stavebnice).
U jednotlivých výliskù zaèištìte zbytky vtokù, nejlépe ostrým zlamovacím nožem. 

Sestavení podvozku:
Obujte pneumatiky na disky. Na jednu høídel nalisujte pøevodové kolo a k nìmu opìrný kroužek
(odstupem 0,4 mm = 4 listy papíru), volný konec høídele = 7,5 mm. Obuté kolo položte na tvrdou 
podložku a malým kladívkem opatrnì naklepejte (více údery) kratší volný konec høídele tak, aby 
se náboj disku dotýkal opìrného kroužku. Sestavenou høídel (viz obr.) provléknìte Z ložisky a na 
druhý volný konec nalisujte nebo naklepnìte druhé zadní kolo tak, aby vùle mezi ložiskem a 
nábojem kola byla 0,2 mm (2 x kanceláøský papír gr.80). Obdobnì nalisujte kola na pøední høídel,
zde však ponechte vùli 0,4 mm. Høídele se musí zcela volnì protáèet v ložiskách, pøední náprava
pak musí také volnì “kývat” v tømenech ložisek (cca + - 2 mm). Ložiska jsou samomazná, mat.
polyamid PA6 + 4%GFK (sklenìných vláken). Nyní sestavte motor s vodítkem - do vodítka založte
a provléknìte kartáèky, do zámeèkù kabely, které se dutinkou dotýkají kartáèkù, zajistíte je 
opatrným zacvaknutím zámeèkù za háèky ve vodítku. Kabely pøekøížíte a pøipájíte k motoru.
Nyní motor - s ohledem na pøevod - velmi opatrnì založte do podvozku až zaklapne do vybrání.
Na pøední ložisko motoru nasaïte upínku a pøes upínku zahnìte kondenzátor (pøi montáži 
s karoserií bude upínka pøišroubována). Pomocí zadního kola protoète motor s pøevodem zadní
osy, vše musí bez velkých odporù “tikat” (pokud tomu tak není, hledejte pøíèinu váznutí nebo
velké vùle - nemá smysl pokraèovat v montáži, pokud není sestava motor - pøevod - ložiska
v naprostém poøádku). Kvalitní vazelínou - pøimìøenì - namažte talíøové kolo a pastorek
Provléknìte vodítko jeho šachtou a pøišroubujte jej k podvozku. Šroub dotáhnìte a povolte o 1 ot..
Vodítko nìkolikrát silou v šachtì zkøižte, tím zcela eliminujete vliv dìlící roviny formy na krèek
vodítka. Podvozek si v dlani otoète a “brnknìte” do kýlu vodítka - vždy se musí vrátit do støedu
a kýl musí být rovnobìžný s podélnou osou. Nyní založte kabely do “L” drážky v podvozku, vpøedu
nad šachtou vodítka ponechte z kabelù cca 10 až 12 mm vysoké oblouèky - to umožní jak volný
pohyb vodítka, tak jeho centrování (to je dùležité pøi nasazování auta, kýl je vždy ve stejné poloze).
Podle preferencí a podle použité autodráhy zatlaète dva FeNdB magnety do šachet a obdobnì
zvolte pozice kartáèkù - pro FARO pøední dvojici mírnì roztáhnìte (cca 6 mm od kýlu), pro CAR.,
NIN.,SCA. naopak kartáèky složte smìrem ke støedu, ke kýlu (cca na 2 až 3 mm). Do podvozku
zamáèknìte opìradlo sedaèky a do otvoru v místì nádrže vlepte vteøinovým lepidlem sloupek
volantu (POZOR - použijte min množství a to pouze na hranol držáku, nikdy nekapejte lepidlo
do otvoru, hrozí jeho vystøíknutí!). Posledním úkonem je nalepení krytu volantu, opìt naneste
min množství na hranol sloupku a opatrnì nalisujte kryt volantu - souèasnì hned kontrolujte
jeho polohu - pohledem shora zjistíte, zda jsou zadní rohy soumìrnì vùèi konci sedaèky. 

 

  

     



Sestavení karosérie:
Jako prvý úkon doporuèujeme nalepit èerné oválky, které znázoròují vstupy vzduchu k brzdám.
Zevnitø karoserie nasaïte kryt interiéru na dva èepy a ty buï zalepte nebo zatavte. Stejným
zpùsobem upevnìte dva malé “L” díly, které vymezují správnou polohu boènic køídla (viz obr.).
Zadní spoiler, “køídlo”, nasaïte do otvorù (pozor na správnou polohu výøezù pro kola) a opatrnì, 
postupnì, vtlaète svislé nosníky do jejich šachet. V tomto místì spojení je možné díly zatavit nebo
slepit, není to však nutné, køídla drží velmi pevnì a ani po 24 hod  testovací jízdì se neuvolnila.
Peèlivì zaèistìte zadní “koleèko” - je to místo pro zadní startovní èíslo. Položte si karoserii do dlanì
tak, abyste se dívali na zadní výøez mezi šachtami pro køídlo. Pod výøez dejte malou kapku lepidla
a do výøezu vložte a zasuòte koleèko (viz obr.). Karoserii odložte k podvozku a nechte lepidlo vyzrát.

Polepení karosérie:
Prohlédnìte si obrázek polepeného auta a pøiložený aršík - zjistíte, “kam co pøijde”. Samolepky jsou
velice tenké, pružné a jsou opatøeny silným permanentním lepidlem. POZOR - všechny symboly
jsou již oøíznuty a stopa po plotru je takøka neviditelná! Jsou tøi zpùsoby polepu. 
a) Buï si jednotlivé symboly èi obrazce “podeberete” nožem v místì oøezu, tak je oddìlíte od 
nosného papíru a pøenesete je na místo kam patøí.
b) Nebo si napøed stáhnete veškerou pøebyteènou folii tak, aby na nosném papíru zùstaly pouze
jednotlivé samolepky (pøi stahování okrajù je vhodné napø. špejlí nebo párátkem pøidržet symbol
poblíž oøezu, aby nedošlo k jeho “zašmodrchání” do odpadu).
c) Je evolucí b) - pøipravíte si pøenášecí folii, cca 20 x 20 mm a tu pøitisknete na samolepku k lepení.
Odlepením pøenášecí folie od nosného papíru dojde i k sejmutí symbolu, samolepky. Ta však zùstává
na pøenášecí folii a je možné ji v klidu polohovat nad výliskem karoserie - až když je poloha správná,
zlehka ji pøitlaèíte (a definitivnì zkontrolujete). Potom samolepku pøitisknete a uhladíte - a následnì již
mùžete pøenášecí folii odstranit. Bod c) je v zásadì popisem polepu skuteèných aut.

Montáž karosérie na podvozek:
Polepenou karoserii nasadíte na podvozek - kontrolujete, zda kryt volantu prochází kokpitem, zda
boèní výstupky na podvozku karoserie pøekrývá a zda nevadí kabeláž motoru upevòovacímu sloupku
v karoserii. Po nasazení karoserie auto otoèíte v dlani a kontrolujete, zda kondenzátor a kabely 
nejsou pøimáèknuté ke karoserii a zda se karoserie vzadu opírá uprostøed rámu o výstupek koleèka,
na obou stranách by mìla být stejná mezera mezi rámem a karoserií (cca 0,5 mm). Je-li vše v poøádku
mùžete karoserie k podvozku pøišroubovat (2 ks parker x). Tuto pøípravu auta zakonèíte nasazením
volantu na bajonetový zámek, oblouk volantu patøí nahoru, stopy po vyhazovaèích jsou na zadní
ploše, u sloupku (nebo: malé osazení na ústí otvoru náboje volantu musí být u Igráèka). 

SUPERKART a IGRÁÈEK závodník:
Koncept autodráhového auta SUPERKART umožòuje zcela nový formát hry. Závodník již není malý
anonymní kousek plastu ve tvaru torza závodníka. Igráèek je schopný do auta usednout, drží se
volantu a nepustí se ho ani pøi karambolech nebo kotrmelcích. Po závodech mùže Igráèek závodník
z auta vystoupit a mùže se, spoleènì s mechaniky, vìnovat údržbì nebo pøípravì na další závod.
Dochází tak k personifikaci, nejde už o pouhé kroužení auta po dráze, závodí Igráèek...Figurka
Igráèka závodníka je vždy dodávána sestavená a pøipravená k usednutí (Igráèek pøedpaží
ruce a postaví se do kokpitu, pokrèí nohy a souèasnì se zasune pod volant, usedne do
sedaèky, uchopí volant, napøed jedním a pak druhým zápìstím - ta se pøitom bez vùle dotýkají
povrchu karoserie). Výrobcem figurky Igráèek je spoleènost EFKO, montáž závodníka provádí FARO.

Jízda se SUPERKART:
Autodráhové auto je umístìním motoru a figurky hmotnostnì vyvážené. Neodymové magnety mají
hlavnì podpùrnou funkci, na døevìné dráze je možné je nahradit závažím, dovážením auta. Na
plastové, domácí dráze, má nejvìtší vliv na jízdní vlastnosti èistota dráhy a pneumatik, soumìrné
nastavení kartáèkù a minimální pasivní odpory v pøevodech, v ložiskách. Je vhodné “orovnat” pøed
prvou jízdou pneu: auto postavte na dráhu a zadní kola pøizdvihnìte, stisknìte ovladaè rychlosti
a zkontrolujte házivost - je-li pøijatelná, dejte “plný plyn” a auto zlehka pøibližte k dráze. Pøenosem 
vibrací snadno posoudíte, zda pneu èi disk trochu hází. Je-li tomu tak, vezmìte na  pomoc smirkový
papír (cca 120) a gumièku - tou stisknìte spouš� ovladaèe, máte nyní obì ruce volné. Jedna pøidrží
smirek a druhá citlivì dávkuje “obrus” pneumatiky (není úèelem ojet gumu o milimetr, spíše jde
o eliminaci nejrùznìjších výrobních tolerancí, pøetokù na gumì i plastu). Na suché a èisté dráze 
a s novými pneumatikami má Superkart slušnou akcelaraci - díky ètvercové motokárové koncepci 
podvozku má i vrozenou stabilitu. Pøesto doporuèujeme zpoèátku na okamžik úplnì ubrat pøed
zatáèkou, nechat brzdit motor a pøidávat až na výjezdu v poslední ètvrtinì zatáèky. Tréninkem
lze pak posouvat brzdný bod u jednotlivých zatáèek a naopak zkracovat èas odstavení motoru.
Záleží samozøejmì na tvaru autodráhy, záleží na polomìru zatáèky, na délce rovinek. Takto velký
autodráhový model ukáže “co umí” pøedevším na delší / vìtší autodráze. Vzhledem k tvaru karoserie
nehrozí zahákování dvou aut (jako u formulí)  a díky použitým materiálùm vùbec nehrozí poškození
modelu nebo ulomení nìkterého dílu. Vaše rady a pøipomínky lze zveøejnit na FARO (DISKUZE).   

Pøejeme vám napínavé závody a mnoho zábavy s Igráèkem závodníkem za volantem SUPERKART.
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pneumatika

obuté kolo

opìrka sedaèky

kryt volantu

sloupek volantu
upínka motoru

motor FARO SUPER
12V / 20000 ot/min

pøední høídel

vodítko

kabely

volant

šroub s podložkou

šroub
parker

FARO/Gonio    CAR/NIN/SCA.
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