
   Model nákladního vozu Faccs je vytvoøen pro dvoukolejný stejnosmìrný systém napájení a jeho moderní 
koncepce konstrukce modelu s kovovým rámem je zcela v souladu s dnešními požadavky modeláøù: 
samozøejmostí je kinematické spøáhlo s NEM-šachtou pro umožnìní co nejtìsnìjšího spojení s dalšími vozy 
dle NEM 351 a 352, pøestože k modelu je standardnì pøiloženo univerzální spøáhlo dle NEM 360.

Novinka - Model výsypného ètyønápravového vozu øady Faccs v mìøítku 1/87 H0

Oblouková kolej   r=360mmPøímá kolej
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Pøedloha

   Spoleènì s èeskou firmou Gabriel jsme proto pøipravili do modelù vozu Faccs také model typického nákladu 
v provedení písek a štìrk, který lze do vozu lehce vložit. Hmotnost vozu se tak zvýší o dalších cca 7-10g. Od 
každého provedení nákladu jsou pøipraveny tøi varianty lišící se poètem vyènívajících hromádek ze siluety 
vozu.

Pøedloha Model

Model

   Aèkoliv model vìrnì zobrazuje všechny prùhledy vozem i rámem jako vùz skuteèný, pøesto vìtšina z cca 58g 
hmotnosti modelu prázdného vozu je  rozložena v ideálním tìžišti vozu, kterým je oblast hlavního rámu a 
toèen podvozkù, což umožòuje modelu uchovat si své optimální jízdní vlastnosti i v pøípadì loženého vozu. 
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   Otoèením podvozku vozu o 180 stupnù pøi souèasném odejmutí táhla se šachtou NEM a po nasazení 
pøibalených vzduchových hadic a šroubovky získáme zcela vìrný vzhled daného èela vozu, který oceníme pøi 
vystavení modelu ve vitrince èi pøi umístìní takto upraveného vozu na konci soupravy.

Pøedloha

   Kteroukoliv z výsypných klapek oznaèených “A“,“B“,“C“,“D“ lze malým plochým šroubovákem podebrat z vnìjší 
strany po výsypce pod rámem vozu a nadzvednout vzhùru, èímž lze docílit jejich otevøení pro simulaci 
vykládky vozu vlastní gravitací ložného zboží

pootevøené výsypky plnì otevøené výsypkyzavøené výsypky

ModelPøedloha

Model  (pøi vystavení) Model  (pøi jízdì)

1 2 3 4
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   Vycházíme vstøíc i zákazníkùm, kteøí preferují vlastní stavbu vozidel a tento model nabízíme i formou 
stavebnice pod kat.è. 92151.

IÈO: 14803917
DIÈ: CZ14803917
www.cstrain.cz

Registrováno v obchodním rejstøíku vedeném u Mìstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 723

ÈStrain a.s.
Masarykova 604
252 19 Rudná

Telefon: +420 311 679 224
Tel./Fax: +420 311 679 242
E-mail:   cstrain@cstrain.cz

   Vozy Faccs/Sas jsou èasto provozovány v ucelených soupravách, proto na základì vìtšího zájmu na zvláštní 
objednávku také vyrábíme tøívozové sety tak, aby bylo možno takovou soupravu s odlišnými inventárními 
èísly jednotlivých vozù vytvoøit.

   Model pøedstavuje výsypný vùz konstruovaný zejména pro pøepravu tìžších substrátù (typicky  písek a 
štìrk), jehož prototypy byly vyrobeny v roce 1967 ve vagonce Èeská Lípa. Seriová výroba byla pøenesena do 
Vagonky Poprad, kde od roku 1969 probíhala výroba vozu typového èísla 295.2 vybaveného podvozky typu 
26-2 a bylo vyrobeno celkem asi 1650 vozù pod oznaèením Faccs (do roku 1981 pod národním oznaèením Sas) 
pro ÈSD.
   Roku 1977 pak navázala ve Vagonce Studénka výroba inovovaných vozù pod typovým èíslem 9-407 (pøesná 
pøedloha našeho modelu), na modernizovaných podvozcích 26-2.8 pod oznaèením Faccs nejen pro tehdejší 
ÈSD, ale i jako vozy soukromé pro prùmyslové podniky. Celkem bylo vyrobeno pøes 3500 vozù. Od roku 1982 
bylo dodáváno také odvozené provedení opatøené støechou.
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